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Bahirs bedste bagværk

Denne kage er simpelthen så skøn, 
at man i Mellemøsten til stadig-
hed diskuterer, hvem det var der 
opfandt den. Alle vil gerne for-
tælle dig, at det er deres national 
kage. Nu vel. Her kommer Mel-
lemøstens sødeste sag! 

Det skal du bruge:
375g Fillodej. 

Det skal du bruge til sukkerlagen/
topping:
1 ½ tsk. revet skal af en citron
560 g. sukker
½ dl.  citronsaft
90 g. honning
Evt. 2 spsk. orangeblomstvand (fås 
hos arabiske købmænd)

Det skal du bruge til fyld:
300 g. finthakkede mandler
300 g. finthakkede valnødder 
2 tsk. kanel 

Desuden 200 g smeltet smør

Sådan gør du:
Mix. vand, citronsaft og sukker. 
Bring det i kog, og rør undervejs til 
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sukkeret er opløst. Kog ca. 5 min. 
og simre ca. 5 min. 
Tilsæt citronsaft, honning og evt. 
blomstervand. Kog endnu et par 
minutter.
Sæt til afkøling i køleskab.
Tænd ovnen på 170 grader alm. 
varme.
Smelt smørret.
Hak nødder, mandler og mix med 2 
spsk. sukker og kanel.
Smør en bradepande. 30 gange 27 
cm. med smeltet smør.

Fillodej
Del fillodejen i 12 portioner, og rul 
dem ud i plader svarende til din 
form.
En efter en lægges et stykke fillo-
dej i formen, og dryppes med smør 
til du har 6 stk.
Kom nøddeblandingen på, og 
fortsæt med fillodej-stykker et 
af gangen. Dryp hver enkelt med 
smør, indtil alle 12 er brugt. 
Kom evt. det sidste smør over ka-
gen.
Skær nu kagen i harlekinmønster, 
inden den bages.

Bagning
Bag kagen i 30 min. Skru ned til 150 
grader, og bag endnu ca. 30 min. 
Kagen skal være gylden og sprød, 
når den er færdig.
Hæld den afkølede sirup over ka-
gen. 
Så er kagen du aldrig glemmer 
klar. Velbekomme. 

Lav selv dejen
Skulle du have lyst til at prøve 
kræfter med dejen selv, da gør du 
som følger. 

Mix 
250 g. hvedemel 
250 g. kartoffelmel.
75 g. smør (blødt)
¾ dl. yoghurt neutral 
½ æg 

Dejen samles til den er blød og 
smidig. Hviler ca. 15 min. Inden 
den deles i 12 portioner, og rulles 
ud på et mel/kartoffelmel drysset 
bord, til den form som din kage-
form har. (Og så gør du i øvrigt som 
tidligere beskrevet).


