
Þessi möffins eru eiginlega alltof góð:

Þessi möffins má maður bara fá sér á 

tyllidögum – algjörlega spari. Þetta eru 

sem sagt súkkulaðimöffins með köku-

deigi ofan á, bökuð í ofni og sjúklegt 

súkkulaðikrem til að toppa allt saman.

SÚKKULAÐIBITAKÖKUDEIG!
Hráefni:

85 g mjúkt smjör
115 g sykur

50 g púðursykur
1 tsk. vanilludropar

1 egg
125 g hveiti

1/2 tsk. matarsódi
100-150 g súkkulaðidropar

Setjið sykur, púðursykur, smjör og vanilludropa 
í skál og blandið vel saman.

Bætið egg-
inu við og 

hrærið í um 
það bil tvær 

mínútur.

Næst bætið þið við hveitinu sem þið eruð 
búin að hræra saman við matarsóda.

Svo eru það súkkulaðidroparnir sem fara 
í blönduna. Setjið skálina til hliðar á 

meðan þið búið til súkkulaðiblönduna.
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Skreytið kökurnar 
og borðið með 

bestu lyst.
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KÖKUDEIGS- 
OG SÚKKULAÐI-
SNÚNINGUR!



Blandið smjöri og sykri saman. 
Blandið einu eggi í einu saman við.

Blandið kakói, 
heitu vatni og 
kaffi saman í skál. 
Hrærið vel saman.

Hellið kakóblöndunni út í smjör-
blönduna. Blandið hveiti og lyftidufti 

saman í skál og hrærið saman við 
blönduna ásamt rjómanum.

Setjið eina til tvær matskeiðar 
af súkkulaðiblöndunni í möff-
insform og eina matskeið af 

kökudeiginu ofan á. Bakið í 15 
mínútur við 200°C hita.

DÖKKT 
SÚKKULAÐIKREM!

Hráefni:
25 g kakó

1/2 sjóðandi heitt vatn
340 g mjúkt smjör

60 g flórsykur
smásalt

450 g kalt, bráðið súkkulaði

Blandið 
kakói 
saman 
við vatnið 
þangað til 
allt er vel 
blandað 
saman.

Bræðið 
súkkulaðið 
og leyfið því 
að kólna.

Blandið saman 
smjöri, flórsykri 
og salti. Hellið 
bráðna súkkul-
aðinu út í og því 
næst kakóblönd-
unni. Kremið 
geymist í ísskáp 
í fimm daga.
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SÚKKULAÐIBLANDAN!
Hráefni:

150 g sykur
100 g mjúkt smjör

2 egg
2,5 dl hveiti

1 tsk. lyftiduft
1,5 dl kakó

2 tsk. espressókaffi
1 dl heitt vatn
2,5 dl rjómi


