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Tid til kage

ILLUSTRATION: CILLE MORTENSEN

Tadaaaaaaa!

Send os dit madbillede. 
Scan QR-koden med en 

telefon eller tablet. 

Ingredienser:Ingredienser:

100 g smør
3,5 dl kærnemælk
300 g sukker
2 økologiske appelsiner (kun skallen) 

300 g mel
4 tsk. kanel
1½ tsk. natron
100 g hakkede valnødder

Glasur:Glasur:

250 g flormelis
3-4 spsk. kakao
lidt varmt vand
krymmel

1 Forvarm ovnen til 
195 grader.

2 Smelt smørret.

4
Sigt mel, kanel 
og natron i.

Du kender sikkert Micki fra ’Den 
store bagedyst’ og ’Ultras sorte 
kageshow’. På Børneavisen er vi vilde 
med Micki og hans lækre kager, og 
her får du hans opskrift på kanelkage.

TAK TIL MICKI FOR OPSKRIFTEN
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Bag Mickis kanelkage
OpskRift

3 Kom det smeltede smør i en skål sammen 
med kærnemælk, sukker og appelsinskal.

5 Rør dejen, til 
den er ensartet.

6
Vend de hakkede 
valnødder i. 7 Kom bagepapir i en spring form 

på cirka 22 centimeter i diameter.

8
Hæld dejen 
i formen.

9
Bag kagen i cirka 
40-45 minutter.

10 Tag kagen ud, og lad 
den køle helt af.

11 Rør en dejlig tyk glasur af 
flormelis, kakao og vand.

12 Smør glasuren på kagen, 
og pynt med krymmel.

Minipizza

Augusta, 7 år
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Kiksekage med hindbærskum

Mikkel, 9 år
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100 g smør

300 g sukker

3,5 dl kæ
rnemælk

Skallen af 2 økologiske appelsiner

300 g mel

4 tsk. kanel

1½ tsk. natron

100 g hakkede valnødder

250 g flormelis

3-4 spsk. kakao

lidt varmt vand


