
Opskriftens navn (her kan du komme 
med et forslag til kagens navn) 

 

Ormegården – et memento mori 

Kokkens navn Lars Bjødstrup 
Programmets navn 3:9 
   

Cirka tilberedningstid 3 ½ time 

Antal personer 8 – 10 

Sværhedsgrad – sæt kryds Nem  Middel X Svær  
Introduktion  
 

Vi skal alle dø, og til forskellige tider har der været 
forskellige måder at fastholde og bevidstgøre os 
mennesker om dette. I barokken introduceredes 
begrebet memento mori, som er et symbol, en 
genstand, et element, der skal minde os om, at vi alle 
skal dø.  
Halloween er en amerikansk begivenhed, der har 
overtaget den klassiske kristne version, nemlig 
Allehelgenes Dag. Fokus er flyttet fra at ære de døde 
til at være bange for de døde og døden – men hvad er 
der at være bange for? Vi skal alle dø. 
 
Min kage er udformet som en gravplads, en kirkegård, 
en ormegård. Også i ordets egentlig betydning 
 

Ingredienser 

Græskarkage  
Melis 300 g 

Farin 180 g 

Hele æg 4 stk 

Olie 240 mL 

Vaniljeessens 1 tsk 

Hvedemel 390 g 

Hokkaido 450 g 
Bagepulver 1½ spsk 

Kanel 2 tsk 

Stødt ingefær 1½ tsk 
Stødt muskatnød ½ tsk 

Salt ½ - 1 tsk 
  

Smørcreme  

Æggeblomme 2 stk 
Flormelis 50 g 

  
Smør, blødt 250 g 



Flormelis 100 g 
Ingefær, frisk ½ - 1 tsk 

  

Gravsten  
Smør, blødt 75 g 

Melis 40 g 
Hvedemel 120 g 

Vand Evt. et par dråber 

  
Krystalliseret chokolade, grå  

Chokolade, hvid 50 g 
Melis 50 g 

Vand 50 g 

  

Krystalliseret chokolade, brun  

Chokolade, 55% 50 g 

Melis 50 g 

Vand 50 g 
  

Chokolade-glasur  

Smør 100 g 
Melis 275 g 

Kakao 125 g 
Salt 1 tsk 

Fløde 38 % 160 mL 

Cremefraiche 38% 120 mL 
Vaniljeessens 1 tsk 

  

Bærmarmelade med granatæblekerner og buffalolarver  

Skovbærsymfoni 250 g 

Melis 150 g 
Gul melatin 8 g 

Citronsaft 1 spsk 
  

Buffalolarver eller melorme 1 dL plus pynt 

Granatæble, kerner 1 stk 

  

Chokoladepynt  
Chokoladeknapper, hvide og mørke  

  

Fondantpynt  
Skumfiduser 10 stk 

Vand 1 spsk 

Olie 1 spsk 



Flormelis Ca. 180 g 
  

Fremgangsmåde  
Græskarbund: 
1. Tænd ovnen på 180 grader  
2. Skræl hokkaido og afvej 450 g. Koges til pure med 1 spsk og 1 spsk sukker. 
3. Pisk melis, farin og æg i en røremaskine med spade på medium hastighed, til det er let og luftigt (ca. 

5 min) 
4. Bland olie og vanilje, og pisk dette i æggemassen (ca. 30 sek) 
5. Bland mel med bagepulver og krydderier i en skål 
6. Tilsæt græskarmassen til æggemassen i tempi, og bland det på lav hastighed 
7. Fordel massen i to smurte springforme på 26 cm – læg papir i bunden 
8. Bages 35 – 40 min, køler ca. 10 min i formen, hvorefter de skal køle helt af på rist. Den ene bund 

skæres igennem på langs, så der bliver tre bunde i alt.  
 
Bærmarmelade 
9. Tænd ovnen på 85 grader, sæt en plade med bagepapir i ovnen, og når temperaturen er nået, 

lægges Buffalolarverne på pladen i min. 3 min. 
10. De afkøler på et stykke køkkenrulle på en tallerken 
11. Kog bærrene under låg med 2/3 af sukkeret, til bærrene er helt udkogte 
12. Bland det resterende sukker med Melatin, tag kasserollen af blusset, rør granatæblekernerne i, og 

tilsæt sukker-Melatinblandingen under omrøring 
13. Kog marmeladen 1 -2 minutter, til den begynder at tykne 
14. Lad den køle lidt, og tilsæt citronsaft. 
15. Når marmeladen er helt afkølet, tilsættes de varmebehandlede Buffalolarver, og det hele blandes 

forsigtigt. 
 
Gravsten 
16. Rør smør og sukker ensartet og blødt 
17. Sigt hvedemelet i, og ælt det hele til en ensartet dej. Tilsæt evt. en anelse vand 
18. Stilles på køl ca. 20 min 
19. Skæres i den ønskede form, og bages ved 190 grader, ca. 15 min. Køler af på en rist. 
20. Når de er afkølet helt, smeltes hvid chokolade med lidt sort pastafarve til en grålig farve, og kagerne 

dyppes halvt i dette 
 
Chokoladeglasur 
21. Smelt smørret i en kasserolle, og rør sukker, kakao og salt i med en grydeske – det bliver en grynet 

masse 
22. Tilsæt fløde og cremefraiche, og varm langsomt massen op under omrøring, til den er blank og 

ensartet og kun lige bliver lun 
23. Hældes i en skål, og stilles til afkøling 
24. Når den skal bruges, kan den evt. lige varmes lidt i en mikrobølgeovn. 
 
Krystalliseret chokolade 
25. Den grå til gravene: Hak chokoladen fint 
26. Kog vand, farvepasta og sukker i en kasserolle, til det når 130 grader 
27. Tilsæt det hakkede chokolade og pisk med en håndmixer 
28. Læg chokoladen på et stykke bagepapir til afkøling 

 



 

 

29. Den brune til den øvrige overflade: Gentag processen med ingredienserne som beskrevet ovenover, 
men undlad farvepasta i blandingen. 

 
Fondant: 
30. Skumfiduser blandes med vand og olie, og det hele smeltes i mikrobølgeovn – ca. 1 min, rør i massen 

undervejs 
31. Tilsæt en mængde flormelis, og ælt det sammen på bordet 
32. Fondanten er færdig, når massen er samlet til en klump. 

Samling af kagen: 
- Skær græskarbundene i den ønskede form – gerne kvadratisk, den øverste evt. en anelse mindre 
- Smør med et tyndt lag ingefærsmørcreme, og sprøjt en rand hele vejen rundt om bunden, og lav 

nogle felter med smørcreme 
- Fyld felterne med marmelade 
- Læg den næste bund på, og gentag med smørcreme og marmelade 
- Læg den øverste bund på med bunden opad, så overfladen er så jævn og vandret som muligt. 
- Smør hele kagen tyndt med chokoladeglasur, og sæt den på køl 
- Lav chokoladepynten: Træer og hegn 
- Lav fondant, og lav et par kranier og nogle knogler 
- Skriv evt. på et par af gravstenene 
- Når kagen er kølet, monteres chokoladepynten i kanterne: Hegnet sættes på, evt. med lidt ekstra 

glasur 
- Gravstenene monteres 
- Træerne sættes på, evt. med lidt ekstra glasur 
- Den mørke chokolade fordeles på overfladen, og der laves en grav eller to med den grå 

chokolade – lav evt. et par bunker med larver, og kom evt. larver på en væltet gravsten. 
- Fondantpynten placeres, og stik evt. et par larver i øjenhulerne på et par af kranierne. 

 
Happy halloween! Og godt gys! 


