
Af hverju að takmarka sig við eina köku þegar þig langar í þrjár? Ef tilefnið er stórt og 
tíminn lítill þá er hægt að skella þremur ostakökum saman og þú ert komin(n) með 
hnallþóru sem fröken Hnallþóra sjálf hefði verið fullsæmd af.

Allar berjategundir eiga vel við fröken Hnallþóru. Punkturinn yfir i-ið eru svo fersk 
myntulauf, sem finna má í flestum verslunum þar sem ostakökurnar fást.

Þegar kökurnar eru settar saman þarf aðeins að vanda sig því það er ekki gott að færa 
þær til eftir á. Kökurnar með berjahlaupinu passa betur saman, því þær eru þéttari í sér 
og því auðveldari í meðförum. 

Mynd: Sjá uppskrift á baksíðu

...nóg til,
og meira
frammi

Áttu hindber?
Fröken Hnallþóra

Af hverju að flækja hlutina?

Það sem þú þarft
1 Hindberjaostakaka frá MS 
Hindber
Hindberjasósa

Hindberjasósa
100 g sykur
2 dl vatn
100 g hindber fersk eða frosin
1 tsk sítrónusafi

Allt sett í pott, soðið saman 
og kælt.

Góð ráð
Til að flýta enn meira fyrir er 
hægt að kaupa tilbúna 
hindberja- eða jarðarberjasósu.

Takið lokið af og stingið niður 
með börmum formsins, u.þ.b. 
1−2 cm og losið frá.
 
Klippið nú álformið niður að 
botni. Þá er auðvelt að losa það.
 
Takið kökuna varlega af 
botninum með spaða.

Góð ráð

Uppskrift af forsíðu

MS Ostakökurnar eru til í sex bragðtegundum: 
Bláberja, hindberja, mandarínu, súkkulaði, karamellu, 
sælkerakaffi og súkkulaðiflögu. 
Kökurnar eru í handhægum umbúðum sem 
þægilegt er að grípa með sér. 

www.ms.is

Ostakakan geymist í kæli. Best er kakan ófryst, 
en hún þolir vel geymslu í frysti í 3–4 mánuði. 
Látið þiðna hægt í kæli. 

Hindberjaostakaka með hindberjasósu og hindberjum 

Möguleikarnir í skreytingum og framsetningu á 
ostakökum eru endalausir, það eina sem takmarkar 
er hugmyndaflugið. Þeyttur rjómi, súkkulaði, hnetur, 
kókosflögur, ávextir eins og ber, mangó, fíkjur og 
blóm eru allt eitthvað sem hægt er að nota til að 
hefja hina hefðbundnu ostaköku upp á skemmtilegan 
stall. Tillögurnar sem hafa verið settar fram hér 
eru bara til að gefa tóninn, nú er það ykkar að prufa 
ykkur áfram og gera uppáhaldsostakökuna ykkar frá 
MS að ykkar eigin.

Í bæklingnum eru 
hugmyndir að 

einföldum 
framsetningum 

á ostakökum sem 
taka stuttan tíma
og allir geta gert.
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Flottur eftirréttur fyrir 8 manns 
eða færri. Það er auðvelt að 
skera ostakökurnar niður í átta 
jafnstórar sneiðar. Mangó er 
skorið í svipað lag og sneið-
arnar og eru síðan sett blæju- 
ber á víxl. 

Smekklegur eftirréttur og ekki 
er verra að það tekur 
örskamma stund að töfra þetta 
fram.

Það sem þú þarft
Bláberjaostakaka frá MS
Mangóávöxtur
Blæjuber

Gott er að bera fram með 
þeyttum rjóma og bláberjum 
í skál.

Góð ráð
Það er góð hugmynd að 
forsneiða kökurnar ef þú vilt 
vera viss um að allir fái sneið.

Flottur eftirréttur 
 – á 10 mínútum

Volg karamella bræðir hjörtu
    – lengi getur gott batnað

Kakan er tekin úr forminu og 
sett á fallegt fat. Snickers 
súkkulaði skorið í bita og stráð 
yfir ásamt pekanhnetum.

Kakan er borin fram með 
volgri karamellusósu og rjóma.

Það sem þú þarft
1 Karamelluostakaka frá MS
1 Snickers
1 poki pekanhnetur

Karamellusósa 
1 bolli sykur
1/4 bolli vatn
1/2 bolli MS rjómi

Sjóðið sykur og vatn saman í 
3-4 mínútur og hrærið stöðugt 
í á meðan. Takið af hellunni og 
hrærið rjómanum varlega 
saman við. Hellið yfir kökuna 
eða berið fram í könnu.

Góð ráð
Þessa kaka er líka mjög góð  
bara með þeyttum rjóma. Það 
er einfalt að skreyta hana með 
því að sprauta á hana rjóma og 
setja til dæmis lítið blóm á 
hana. Lítil sóley eða fjóla úr 
garðinum gerir gæfumuninn.

Bláberjakaka 
    hin meiri

Karamelluostakaka með volgri karamellusósu, 
Snickerssúkkulaði og pekanhnetum

Bláberjaostakaka með mangó, 
blæjuberjum, bláberjum og rjóma

Mandarínuostakaka með ferskum
fíkjum, rjóma og rifnum appelsínuberki

Einfaldasta framsetning sem 
hægt er hugsa sér, þeyttur 
rjómi og ferskir ávextir. 
Í þessu tilfelli voru valdar 
ferskar gráfíkjur og ofan á 
rjómann var stráð appelsínu-
sykri.

Súrt, sætt og framandi – það 
gerist varla betra. Þessi kaka er 
í uppáhaldi hjá mörgum. 
Liturinn er bæði páska- og 
sumarlegur. 

Það sem þú þarft
1 Mandarínuostakaka frá MS
MS rjómi, þeyttur 
Ferskar gráfíkjur
Rifinn appelsínubörkur eða 
appelsínusykur til skrauts

Góð ráð
Hægt er að skipta út gráfíkjun-
um fyrir hvaða ávexti sem er, 
allt eftir árstíma og löngun í 
það skiptið.

Ferskt og fallegt 
          – smakkast betur

Sól í heiði
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