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SunnudagS- 
Snarlið!

SÚKKULAÐIBITAKÖKUR!
*Þessi uppskrift er uppistaðan í 
tveimur af þremur uppskriftum í 

þessari viku

Hráefni:
200 g mjúkt smjör

1 bolli sykur
1/2 bolli púðursykur

2 egg
2 bollar hveiti

2 bollar kókosmjöl

1 tsk. matarsódi
1 tsk. salt

2 tsk. vanilludropar
200 g súkkulaði

Hrærið allt, nema súkkulaðið, vel 
saman. Saxið súkkulaðið smátt og 
hrærið varlega saman við deigið. 
Skellið inn í ísskáp í um það bil 

klukkutíma – þá er auðveldara að 
vinna með deigið.

NAMMIPÍTSA!

u.þ.b. 1/3 af 
súkkulaðibitakökudeiginu

örlítið hveiti
nammi

Stillið ofninn á 180°C. Setjið örlítið 
hveiti á bökunarpappírsklædda 
plötu og fletjið deigið út. Setjið 

hæfilega stóran disk ofan á deigið 
og skerið með fram honum til að 
fá flottan hring. Bakið kökuna í 

átta til tíu mínútur. Takið hana úr 
ofninum og stráið nammi yfir hana. 
Ég notaði Twix, Smarties og litla 
sykurpúða, en þá fékk ég í Kosti. 
Setjið kökuna aftur inn í ofn í sex 
til átta mínútur og leyfið henni að 
kólna. Sniðugt? Alveg svakalega, 

þó að ég segi sjálf frá!

Leyfum ímyndunaraflinu 
að leika lausum hala:

ÖÐRUVÍSI 
AFMÆLISVEISLA!
Ég elska, elska, elska að halda barnaafmæli. 
En það er líka út af því að ég elska, elska, 
elska að baka. En mér finnst mjög leiðinlegt 
að baka alltaf það sama, þannig að í þessari 
viku hugsaði ég út fyrir kassann. Gaman!

MARENSDRAUGAR!

3 eggjahvítur
225 g sykur

100 g hvítt súkkulaði

Stillið ofninn á 120°C. Stífþeytið 
eggjahvíturnar og bætið síðan 
sykrinum saman við smátt og 
smátt. Hrærið í um það bil tíu 

mínútur. Saxið súkkulaðið smátt 
og bætið því varlega saman við 
blönduna. Búið til litlar kökur 
á bökunarpappírsklædda plötu 
og notið sætar silfurkúlur (eða 

einhvern veginn kúlur) fyrir augu. 
Bakið í 45 mínútur og leyfið 

draugunum að kólna. 

PEKANHNETUSKJALDBÖKUR!

Hráefni:
u.þ.b. 2/3 af 

súkkulaðibitakökudeiginu
2 pokar pekanhnetur

karamellusósa eða 20 karamellur 
og 2 msk. mjólk

Stillið ofninn á 180°C. Leggið 
hneturnar í bleyti í fimm 

mínútur. Raðið fimm hnetum á 
bökunarplötuna í senn, eina fyrir 
höfuðið á skjaldbökunni, fjórar 

fyrir útlimina. Takið smádeig og 
mótið kúlu úr því. Setjið það ofan á 
hneturnar. Bakið í tólf til fimmtán 
mínútur. Leyfið kökunum að kólna 

áður en þið setjið smávegis af 
karamellusósu ofan á. Ef þið 
viljið búa sjálf til sósuna hitið 

þá karamellurnar og mjólkina á 
lágum hita þangað til allt er bráðið 

saman.


