
Saras opskrift på Påske-popcakes  
Tip: Læs hele vejledningen, inden du går i gang

Det smarte ved popcakes er, at man kan bruge sin yndlingsopskrift på en fast kage, og så kan man 
pynte den med alverdens farver og pynt bagefter.

Vi har til disse popcakes brugt opskriften på pund-til-pund kage med citron og pyntet med gule 
melts, orange fondant og mini sukkerøjne.

Dejen kan bages i en smurt popcakes form ved 175 grader i 25 min. eller i en popcake maskine i 6 min.

Portioner: Ca. 35 popcakes.

Ingredienser
200 g. sukker
200 g. Becel (eller smør)
200 g. æg (3 store æg)
Revet citronskal fra 1 øko citron
200 g. hvedemel
1 tsk. bagepulver
2 spsk. citronsaft

Sådan gør du:

Step 1

Bager du med en popcakes bageform, skal du starte med at forvarme ovnen til 175 grader og klargøre 
din bageform med smør eller FLydende becel. (Begge halvdele skal smøres ind, så får du en skal på 
kagerne efter bagning, som er vigtigt for et fLot resultat. 

Det gælder selvfølgelig også for popcake maskinen.

Du kan vælge at piske med en elpisker eller røre med en ske. Vi vælger altid at røre med håndkraft, 
så vores popcakes ikke bliver for luftige.
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Sådan gør du: fortsættelse 
 

Pisk sukker og Becel (eller smør) godt sammen, til det bliver en hvid sammenhængende masse. Pisk æg-
gene i lidt ad gangen, til det hele er pisket godt sammen, og pisk som det sidste den revne citronskal 
i.
Bland mel og bagepulver, og sigt det ned i dejen.
Vend melblandingen forsigtigt i dejen, så der ikke kommer klumper, og vend tilsidst citronsaften i 
dejen.

Step 2
Brug gerne en sprøjtepose med en 1A tyl til at fordele dejen i enten popcakes bageformen eller pop-
cake maskinen.

Popcakes bageform
Fyld den ene del af formen med dej, så der kommer en lille top. Det er vigtigt, at det er formen uden 
huller, du fylder dejen i, når du bager med popcakes bageformen.
Tryk derefter formen med huller fast på formen med dej i - de 2 dele klikker let sammen.

Bag dine popcakes midt i ovnen i 25 min. ved alm. varme.
Når de er færdigbagte, skal du lade kagerne køle af i 10 min, inden du fjerner den øverste del af 
formen. Efter yderligere 10 min. kan du tage kagerne ud af den sidste del af formen.

Popcake maskine
Bruger du popcake maskinen, så er det ligesom at bage vaFler. Fyld den nederste del af formen op med 
dej og luk derefter låget. Bag dem i 6 min.

Step 3
Kagerne er gennemkølet efter ca. 30 min. hvorefter du kan pynte dem med candy melts, fondant og 
sukkerøjne. Du kan selvfølgelig også lave dine helt egne popcakes på præcis den måde, som du ønsker.

Bruger du melts, kan du let smelte den i mikrobølgeovnen. Det er vigtigt, at de ikke får for meget 
varme, så varm dem op stille og roligt og rør samtidig rundt i dine melts.
Derefter puttes de små kugleformede kager på pind - stik først pinden i de smeltede melts  og derefter 
i kagen, så kagen ikke ryger så nemt af pinden. Efter ca. 10 min. yderligere hviletid kan du pynte 
kagerne ved først at rulle dem i en skål med smeltede melts.

Og så pynter du dem, som du har lyst til.
Rigtig god bagelyst! :)  

Sara & Mia fra Kforkage.dk


