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Förord

Få bakverk är så folkkära som sockerkakan. Många 
har minnen av att som liten stå på en pall i köket 
och slicka skålen, och den fluffiga kakan har fyllt 
åtskilliga sommarstugor med doften av nybakat, 
och dragit in en hel del slantar till klasskassor. 

Sockerkakan är snabb att svänga ihop, de flesta 
ingredienser brukar finnas hemma i skafferiet, den 
kan varieras i oändlighet med olika smaksättningar, 
och det bästa av allt, den är underbart god!

Här bjuder vi på våra allra bästa sockerkakor. 
Låt dig frestas av vaniljsockerkaka med rabar-
berdipp, tryffelsockerkaka, sockerkakskrutonger, 
svartvinbärskaka och sockerkakspudding. När du 
provat alla recept i boken är det bara att utgå från 
grundreceptet och skapa dina egna varianter.

Läs gärna igenom Lilla sockerkaksskolan innan 
du börjar, men tänk på att det viktigaste av allt är 
att inte skrapa ur bunken för noggrant, det måste 
ju finnas något att slicka ur!
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Tigerkaka med mintchoklad
En fint melerad kaka får du om du blandar ner smält mintchoklad i hälften 
av smeten. Gräddar du kakan lite kortare tid än brukligt blir den kladdig 
och extra god.

50 g smör
3 dl (180 g) vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
2 ägg
2 dl strösocker
1 dl mjölk

smör och ströbröd till formen
150 g mintchoklad, t ex After Eight

Smörj och bröa en sockerkaksform som rymmer minst 1 ½ liter. Smält smö-
ret till kakan. Mät upp och blanda mjöl och bakpulver. Vispa ägg och socker 
fluffigt med elvisp. Sikta ner mjölblandningen i äggvispet tillsammans med 
mjölken och smöret. Rör ihop till en jämn smet.

Smält försiktigt mintchokladen i en bunke i mikrovågsugn eller över 
vattenbad. Häll hälften av smeten i formen och rör ner den smälta mint-
chokladen i resten av smeten. Häll även mintchokladsmeten i formen och 
dra några varv med en gaffel så att ett mönster bildas. Grädda kakan i 
nedre delen av ugnen i 175 grader cirka 35 minuter för att få en något klad-
dig kaka, och 5–10 minuter längre om du vill ha den genomgräddad. Vänd 
kakan uppochner på ett bakplåtspapper eller ugnsgaller, låt svalna ett par 
minuter och lossa sedan formen. 
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Saffransrulltårta med lingon
Rulltårta är en klassisk favorit. Här har vi spetsat till den något med saff-
ran i botten och en fyllning av lingon och smörkräm. Kakan passar ut-
märkt till adventsfikat!

Tårtbotten
3 ägg
2 dl strösocker
2 dl (120 g) vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 g (2 kuvert) saffran, finmalen
½ dl vispgrädde

ca 1 ½ dl strösocker till 
 garnering

Vispa ägg och socker vitt och fluffigt med elvisp. Sikta de torra ingredien-
serna genom en finmaskig sikt. Rör försiktigt ner dem i äggvispet. Tillsätt 
grädden och rör om. Klä en plåt med bakplåtspapper och bred ut smeten på 
det. Grädda i mitten av ugnen i 240 grader cirka 5 minuter. Strö på sock-
ret till garneringen. Lägg ett bakplåtspapper ovanpå bottnen och vänd den 
uppochner. Låt svalna något. Dra försiktigt bort papperet. 

Vispa samman smöret och båda sockersorterna till en luftig kräm. Bred 
ut lingonsylten så den täcker hela bottnen. Bred därefter på smörkrämen. 
Vik in 1 centimeter från långsidan och rulla ihop så hårt du kan. Förvara 
kakan i frysen och ta fram för upptining cirka 2 timmar före servering.

Smörkräm
200 g rumsvarmt osaltat smör
½ dl florsocker
½ tsk vaniljsocker

Fyllning
2 ½ dl lingonsylt eller rårörda  
 lingon
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Nougatdröm
För nougatälskaren passar den här smarriga kakan som handen i hands-
ken. Det är nougat både i kakan och som topping. Kakan går utmärkt att 
frysa, bara den tas fram i god tid före servering.

Kaka
150 g rumsvarmt osaltat smör
100 g rumsvarm nougat
1 ½ dl strösocker
3 ägg
2 ½ dl (150 g) vetemjöl
1 tsk vaniljsocker

smör och ströbröd till formen

Dekor
150 g nougat 
finhyvlad mörk choklad

Smörj och bröa en springform som är cirka 20 centimeter i diameter. Vispa 
smör, nougat och socker med elvisp tills blandningen vitnar och blir lätt och 
luftig. Tillsätt ett ägg i taget under vispning. Sikta sedan i de torra ingredi-
enserna genom en finmaskig sikt. Bred ut smeten i formen.

Grädda i mitten av ugnen i 175 grader cirka 35 minuter. Låt svalna. 
Lossa formen från kakan. Smält försiktigt nougaten till dekoren i mikron 
på låg effekt. Bred nougaten över kakan. Låt stelna. Strö därefter över den 
hyvlade chokladen.
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Karamellkrans
Här bakar vi sötebröd! Karamellkransen innehåller en hel del socker, men 
den är god. Du kan utelämna såsen och garneringen på toppen om du vill 
dra ner på sötman, kakan blir smarrig ändå.

Karamell
2 dl strösocker 
ett par droppar färskpressad 

citronsaft

Sås
1 dl strösocker
ett par droppar färskpressad 

citronsaft
1 dl hett vatten

smör och ströbröd till formen

Smält sockret till karamellen tillsammans med citronsaften i en tjockbott-
nad kastrull. När sockret smält och fått en gyllenbrun nyans häller du 
ut hälften på ett bakplåtspapper och låter det svalna. I det som är kvar i 
kastrullen tillsätter du smöret samt mjölken till sockerkakan, lite i taget, 
samtidigt som du rör, låt sedan svalna. Vispa äggen och sockret till kakan 
fluffigt med elvisp. Tillsätt mjölkblandningen under omrörning. Sikta där-
efter i de torra ingredienserna genom en finmaskig sikt. 

Smörj och bröa en form som rymmer minst 1 ½ liter. Häll smeten i formen 
och grädda i mitten av ugnen i 175 grader cirka 45 minuter. Låt svalna. 
Smält sockret till såsen med citrondropparna. När allt socker är smält och 
börjar bli gyllenbrunt tillsätter du vattnet lite i sänder samtidigt som du 
rör. Låt såsen få ett uppkok innan du silar av den genom en finmaskig sil. 
Häll såsen över kakan. Krossa den stelnade karamellen och strö över.

Sockerkaka
50 g osaltat smör
1 dl mjölk
2 ägg
2 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
4 dl (240 g) vetemjöl




