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Berglind Hreiðarsdóttir hefur frá því hún man eftir sér haft mikinn 
áhuga á bakstri og kökuskreytingum. Áhugann segir hún óútskýr-
anlegan, hún hafi einfaldlega alltaf haft þetta í sér. Hún heldur úti 
blogginu Gotterí og Gersemar þar sem er að finna fjöldann allan af 
girnilegum uppskriftum tengdum bakstri og kökuskreytingum.

Fljótlegt og  
bragðgott  

jólagotterí

É g hef alltaf verið að baka og 
skreyta kökur. Ég stofnaði 
bloggið upphaflega með það 

í huga að auglýsa námskeiðin mín 
en svo varð þetta hefðbundið upp-
skriftablogg líka,“ segir Berglind 
Hreiðarsdóttir, en hún býður upp á 
ýmis konar og skreytinganámskeið. 
Það var hins vegar ekki ætlunin 
að hella sér út í kennslu á kökusk-
reytingum. „Það var alltaf verið að 
skora á mig að vera með námskeið 
og ég ákvað að láta undan þrýstingi, 
svo er þetta bara svo gaman að ég 
hef haldið áfram með þau. Ég bjó í 
Bandaríkjunum um tíma og fór þar 
á mörg námskeið. Á námskeiðunum 
mínum blanda ég saman því sem ég 
lærði þar ásamt öðru sem ég er sjálf-
menntuð í.“ 

Tímaleysi háir okkur í jólabakstr-
inum. Jólabakstur og jólasmákökur 
eru órjúfanlegur hluti af jólaundir-
búningnum, en tímaleysi gerir það 
líklega að verkum að framleiðslan 
er ekki eins og lagt var með í upp-
hafi hjá mörgum og er Berglind 
þar engin undantekning. „Að sjálf-
sögðu væri frábært að eiga allan 
tímann í heiminum til að dunda sér, 

fletta uppskriftabókum og baka og 
skreyta dásemdir fyrir fjölskyldu 
sína og vini,“ segir Berglind. Hún 
hefur þó tekið saman þrjár upp-
skriftir sem eru fljótlegar en jafn-
framt mjög bragðgóðar. „Þrátt fyrir 
tímaleysi eiga allir að geta útbúið 
þessar uppskriftir. Ég er búin að 
vera að prófa mig áfram með Dumle 
karamellur, þær eru svo ótrúlega 
góðar og passa vel inn í jólabakst-
urinn.“  

Skreytir piparkökur með 
dætrunum 
Berglind segist ekki eiga neina 
uppáhalds jólauppskrift. „Mér 
finnst gaman að hafa fjölbreytileika. 
Ég baka að vísu alltaf piparkökur 
og skreyti með dætrum mínum 
en mér finnst gaman að prófa alls 
konar uppskriftir. Ég baka bara það 
sem ég hef tíma til að baka hverju 
sinni og vona að einn daginn eigi ég 
eftir að prófa lagkökuna, konfektið 
og fleira skemmtilegt sem er á óska-
listanum.“

Unnið í samstarfi við

Innnes

Kaka
3 vel þroskaðir bananar
120 gr brætt smjör
150 gr Dansukker púðursykur
1 egg
1 tsk vanilludropar
1 tsk matarsódi
½ tsk salt
120 gr hveiti
80 gr bökunarkakó
150 gr súkkulaðidropar (gróft saxað 
suðusúkkulaði)
 

Karamellubráð
20 stk dökkar Dumle karamellur (um 1,5 
poki)
3 msk rjómi
Hitið ofninn 175 gráður.
Spreyið matarolíuspreyi í formkökuform 
og leggið til hliðar.
Stappið bananana og setjið í hrærivélar-
skálina.
Bætið bræddu smjöri, eggi, púðursykri 
og vanilludropum saman við.
Blandið þurrefnunum saman og blandið 
varlega saman við.
Hellið að lokum súkkulaðidropunum í 

blönduna og blandið saman við með sleif.
Setjið í formið og bakið í um 40-50 mín-
útur (fer eftir breidd formsins, minna og 
breiðara = lengri tími, grennra og lengra 
= styttri tími)
Útbúið karamellubráðina á meðan kakan 
kólnar.
Bræðið karamellur og rjóma saman 
yfir meðalhita þar til karamellurnar eru 
uppleystar. Takið af hellunni og leyfið að 
kólna um stund.
Dreifið þykkri karamellubráðinni yfir 
kökuna og berið fram. Þessi kaka er guð-
dómleg volg með ískaldri mjólk.

Rocky Road konfekt

Súkkulaði-bananakaka með karamellubráð

200 gr 70% Tom’s Ekstra súkkulaði
150 gr suðusúkkulaði
90 gr Ültje salthnetur
60 gr Ültje pistasíur
180 gr ljósar Dumle karamellur
60 gr sykurpúðar
Skerið karamellurnar í 4 hluta, fyrst eftir 

endilöngu og svo þvert.
Klippið sykurpúðana í 4 hluta.
Vigtið hneturnar og athugið að pistasí-
urnar eiga að vera 60 gr þegar búið er að 
taka þær úr skelinni.
Bræðið súkkulaðið í örbylgjuofni eða yfir 
vatnsbaði og hellið öllum hráefnunum 

saman við.
Hrærið vel saman og hellið því næst í 
um 20x20cm kökuform sem búið er að 
klæða með bökunarpappír.
Frystið í um 10 mínútur og skerið svo í 
bita.

Karamellusósa – til-
valin með jólaísnum

Aðferð:
Bræðið saman 
við vægan hita 
þar til slétt og 
fellt.

Kælið stutta 
stund (5 mín) 
og setjið síðan 
ríkulega af sósu 
yfir ísinn.

1½ poki dökkar Dumle karamellur
1 dl rjómi

Berglind Hreiðarsdóttir


