
MARS-KAKA!

KAKAN!

Hráefni:
110 g smjör

75 g súkkulaði
90 g Mars

110 g sýrður rjómi
3 stór egg

200 g hveiti
125 g ljós púðursykur

1 tsk. lyftiduft
¼ tsk. matarsódi

100 g Mars – skorið í sneiðar

Hitið ofninn í 170°C. Setjið 
smjör, Mars (90 g) og súkkulaði 
í pott og bræðið við lágan hita. 
Takið pottinn af hellunni þegar 
allt hefur bráðnað vel saman 
og kælið í tíu mínútur. Klæðið 
langform með bökunarpappír. 

Hrærið sýrða rjómann saman við 
súkkulaðiblönduna. Bætið því 

næst einu eggi í einu við. Blandið 
hveiti, lyftidufti, matarsóda og sykri 

saman í annarri skál og hrærið 
það síðan við súkkulaðiblönduna. 
Setjið ⅓ af blöndunni í formið og 
setjið helminginn af Mars-inu 

sem þið skáruð í sneiðar ofan á. 
Endurtakið þetta og loks er það 
sem eftir er af blöndunni sett í 

formið. Bakið í 45 til 55 mínútur. 
Leyfið kökunni að kólna. 

SÓSAN!

Hráefni:
90 g Mars

100 ml rjómi
25 g súkkulaði

1-2 Mars-stykki, skorin í sneiðar, til 
að skreyta með

Setjið Mars og rjóma í pott og 
bræðið saman yfir miðlungshita. 

Takið af hellunni þegar allt er 
bráðið og bætið súkkulaðinu við. 
Hrærið vel saman. Kælið sósuna í 
fimm til tíu mínútur og hellið henni 

síðan yfir kökuna. Skreytið með 
Mars-sneiðum.

RICE KRISPIES-KÖKUR!

Hráefni:
300 g Mars
50 g smjör

120 g Rice Krispies
200 g bráðið mjólkursúkkulaði

Takið til um það bil tuttugu 
möffinsform. Skerið 200 grömm af 

Mars í grófa bita og restina af Mars-
inu í sneiðar. Setjið grófu bitana í 

stóran pott ásamt smjörinu og bræðið 
yfir lágum hita. Takið af hellunni og 

hrærið Rice Krispies saman við. Deilið 
blöndunni í forminu, bræðið súkkulaði 
og hellið því ofan á og skreytið með 
Mars-sneið. Kælið í ísskáp í um það 

bil hálftíma. Að sjálfsögðu er hægt að 
setja blönduna líka í form, þekja með 
súkkulaði, skreyta með Mars og skera 

í litla bita.
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sigUrðarDóttir

SunnudagS- 
Snarlið!

Hvað gæti verið betra en kaka með 
uppáhaldssúkkulaðinu þín í? Mjög fátt, 
held ég. Hér eru nokkrar gómsætar 
uppskriftir með Mars í en ég hvet ykkur, 
kæru lesendur, til að fylgjast með þegar ég 
tek aðrar súkkulaðitegundir fyrir.

MARS, MARS, MARS 
OG MEIRA MARS!

Því ekki að búa til kökur úr 
eftirlætissúkkulaðinu þínu?

MARS-SMÁKÖKUR!

2 bollar hveiti
1 ½ tsk. lyftiduft

3 msk. kakó
½ bolli sykur

75 g mjúkt smjör
1 tsk. vanilludropar

1 egg
½- ¾ bolli mjólk 

180 g saxað Mars

Hitið ofninn í 175°C. Blandið 
hveiti, lyftidufti og kakó saman í 
skál. Blandið smjöri og sykri vel 

saman í annarri skál. Bætið síðan 
við egginu og vanilludropum og 
hrærið vel. Blandið þurrefnunum 
við smjörblönduna og hrærið vel 

saman. Því næst er mjólkinni 
blandað saman við. Að lokum 
er Mars-bitunum blandað vel 
saman við. Setjið kökurnar á 

bökunarpappírsklædda plötu og 
bakið í tuttugu mínútur. Núggatið í 
Mars-inu er óútreiknanlegt og fer út 
um allt. Þegar þið takið kökurnar 

úr ofninum er gott að hafa skeið við 
hendina til að laga kökurnar til svo 
þær verði ekki of abstrakt – nema 

þið viljið það. 


