
Hvítt súkkulaði er algjör 
gullmoli í bakstri:

LJÓST OG 
LJÚFFENGT!

Ég er ekkert sérstaklega hrifin af því að borða 

hvítt súkkulaði eintómt, allavega ekki nærri 

því jafnhrifin og ég er af því að borða dökkt 

súkkulaði í massavís. En hvítt súkkulaði í 

bakstri er algjör snilld. Trúið þið mér ekki? 

Kíkið bara á þessar ljúffengu uppskriftir.

HVÍTAR KÓKOSKÖKUR!

Hráefni:
275 g mjúkt smjör
175 g púðursykur

100 g sykur
1 egg

1 tsk. vanilludropar
200 g hveiti

1 tsk. matarsódi
200 g haframjöl
50 g kókosmjöl

175 g hvítt súkkulaði

Hitið ofninn í 180°C. Hrærið 
smjörið, púðursykur og sykur vel 

saman. Bætið því næst egginu og 
vanilludropum saman við. Blandið 

hveiti og matarsóda saman í annarri 
skál og hrærið því saman við 

smjörblönduna. Hrærið haframjölið, 
kókosmjölið og hvíta súkkulaðið 

(dropa eða saxað) saman við með 
sleif. Búið til litlar kúlur úr deiginu, 

setjið á bökunarpappírsklædda 
ofnplötu og bakið í tíu til tólf 

mínútur.

HNETUSMJÖRSLJÓSKA!

Hráefni:
125 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
100 mjúkt smjör
150 g gróft hnetusmjör
175 g ljós púðursykur
1 léttþeytt egg
1 tsk. vanilludropar
75 g hvítt súkkulaði

Hitið ofninn í 170°C. Blandið hveiti 
og lyftidufti saman í skál og setjið 

hana til hliðar. Hrærið smjörið og 
hnetusmjörið vel saman í annarri 
skál. Bætið sykrinum, egginu og 
vanilludropunum við og hrærið vel. 
Bætið því næst þurrefnablöndunni 
saman við sem og hvíta súkkulaðinu 
(dropar eða saxað). Setjið deigið í 
20x20 sentimetra form sem búið er 
að klæða með bökunarpappír. Bakið 
í 25 til 30 mínútur. Af hverju heitir 
þessi kaka ljóska? Jú, af því að þetta 
er í raun brúnka („brownies“) en bara 
með hvítu súkkulaði. Ykkur er að 
sjálfsögðu frjálst að kalla hana líka 
blondínu ef þið fílið það betur.

HVÍTAR SÚKKULAÐIBOLLAKÖKUR!

Hráefni:
1 3/4 bollar hveiti
1 tsk. lyftiduft
1/2 tsk. salt
200 g mjúkt smjör
1 bolli sykur
1 tsk. vanilludropar
230 g hvítt súkkulaði
1/2 bolli kókosmjólk
5 stórar eggjahvítur

Hitið ofninn í 170°C. Sigtið hveitið, 
lyftiduftið og saltið saman í skál og 
leggið hana til hliðar. Hrærið smjörið, 
sykurinn og vanilludropana saman í 
annarri skál. Bræðið hvíta súkkulaðið 
og leyfið því aðeins að kólna. Hrærið 
það síðan saman við smjörblönduna. 
Svo eru þurrefnin og kókosmjólkin 
hrærð saman við í þremur áföngum. 
Stífþeytið eggjahvíturnar í tandurhreinni 

skál. Bætið eggjahvítunum varlega 
saman við deigið í þremur skrefum. 
Deilið deiginu í múffuform og bakið 
í um það bil tuttugu mínútur. Leyfið 
kökunum að kólna áður en kremið er 
sett á.

KREMIÐ:
Hráefni:
170 g mjúkur rjómaostur
100 g mjúkt smjör
1/2 tsk vanilludropar
1/4 tsk salt
130 g hvítt súkkulaði
flórsykur (ef vill)

Hrærið rjómaost, smjör, vanilludropa og 
salt saman. Bræðið hvíta súkkulaðið 
og kælið aðeins. Bætið súkkulaðinu við 
smjörblönduna. Kremið er mjög gott 
svona en ef þið viljið hafa það sætara 
er um að gera að bæta flórsykri saman 
við, tæplega einum bolla. Skreytið 
bollakökurnar og njótið!
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