
FORTNITE
KAGEN

supply llama



PAKKENS INDHOLD

7-8 æg (380 gram ca.) - til kagen
50 ml vand - til kagen
1 liter fløde til fromagen
280 gram smør - til smørcreme
Palet el.lign. - til udsmøring af smørcreme
Skarp kniv/hobbykniv/pizzahjul til kagen og fondant

2 x lyslilla fondant
1 x mørke lilla fondant
1 x mørkeblå fondant
2 x sort fondant
1 x renshaw prof. chokolade fondant
1 x spongecake kageblanding
2 x Icing & Frosting Berry Fantasy
1 x 35x35 cm kageplade
2 x fromage m. mango/abrikos

UDOVER DETTE SKAL DU BRUGE

Rektangulær form på CIRKA 35x24 cm – det er okay hvis den er lidt mindre 
f.eks. Er din form større, skal du være opmærksom på den kan komme til at 
stikke ud over kanten på kagepladen, som følger med i pakken.



Fortnite er et kæmpe hit, blandt små, såvel som store – derfor har vi lavet en 
kagepakke til jer, så du kan lave en imponerende flot ”Supply Llama” kage, som 
vi kender den fra spillet. 

Husk at læse guiden grundigt igennem, i god tid, før du går i gang, og brug 
gerne billederne som guide hele vejen igennem, især når du skal pynte kagen. 
Lad dig ikke slå ud af den lange tekst og klip-ud-guidesne – bare tag det hele 
trin for trin, for så er det faktisk ret simpelt.

KAGEN

Smør formen med smør og mel og stil den til side.
Til denne kage skal du bruge 500 gram af kageblandingen, 7-8 æg (380 gram) 
og 50 ml vand. Forvarm din ovn til 160 grader, varmluft. 

Bland dine ingredienser og pisk dem i 7-8 minutter ved høj hastighed, herefter 
ved lav hastighed i ca. 2 minutter. Fyld en form, smurt med smør og mel, op 
med din blanding, til formen er ca. ¾ fuld (maks.). 
Bag din kage i ca. 35 minutter og åben og tjek din kage med en strikkepind, 
tandstik eller andet. Kommer den våd op, giv da din kage lidt mere, indtil den 
kommer ren op af kagen – dog maks. ca. 50 minutter, da du ellers risikerer din 
kage, bliver tør. Tag kagen ud af formen og lad den køle HELT af på en rist.

Når din kage er kølet helt af, kan du gå i gang med at samle den færdige kage.



SAMLING AF KAGEN

Mens du venter på din kage køler helt af kan du forberede din fromage 
blanding, som anvisningerne på pakken fortæller – vandet hertil skal være 
ca. 20 grader for det bedste resultat.

Nu kan du lave din smørcreme. Brug 280 gram smør Smørret skal være 
stuetemperatur. 

Bland Icing & Frostingen med smørret og pisk i 4-5 minutter. Stil den på køl, og 
når den skal bruges, kan du tage den ud og piske den hurtigt igennem, inden.

PYNTNING AF KAGEN

Nu kommer vi til den del, som kan skræmme nogen - men frygt ej! Vi tage det 
skridt for skridt.

Print de skabeloner ud, som er på de sidste sider, klip dem ud og læg dem 
ovenpå kagen og skær kagen herefter (hvis du har brug for dem). 
Vær opmærksom på at skære kroppen til helt ude ved kanten, da du skal bruge 
overskydende kage til nakken og hovedet. 

Du kan eventuelt klippe alle dele ud og lægge dem på kagen på samme tid, så 
du får et overblik over hvor du må skære kagen. 

Når du har skåret Llama delene ud, kan du nu dele dem i 2 bunde, hver især, og 
komme din fromage imellem lagene. Nu skal delene, sammensat eller ej, på køl. 
Lad dem gerne være på køl i minimum 2-3 timer. 

Tag kagen ud, efter den har været på køl og sammensæt delene som på 
oversigtsbilledet. Gør dette på den kageplade du har fået med. Når du har sat 
delene sammen, kan du smøre kagen op med din smørcreme. 

Rul den lyslilla fondant ud og overtræk hoved og nakke. 

Nu skal vi dække Llamaen med små firkantede stykker fondant på 
ca. 4-5 cm x 2 cm og meget tynde i tykkelsen. Hvis du har en pastamaskine, 
kan du med fordel bruge denne til at rulle fondanten tyndt ud.



Fordi firkanterne skal ligne at de ”hænger”, skal du starte nedefra, på Llamaens 
krop. Start med to-tre rækker lyslilla (alt efter størrelsen på dine firkanter). 
Lav en række nederst, dernæst en ovenover, og fortsæt sådan. 

Efter to-tre række med lyslilla, laver du nu tre-fire rækker med mørke lilla 
firkanter. 

Efter dette, laver du tre rækker med blå firkanter.

Til sidst laver du tre-4 rækker med lyslilla igen, indtil du har dækket den 
fondant du overtrak Llamas hoved og hals med – sidste række skal gerne ende 
med at sidde fast der hvor kagehovedet er sat fast til kagehalsen. 

Dæk overgangen med en simpel stribe brun fondant, som du kan prikke 
huller/fordybninger i, med f.eks. en spisepind. Lav to af disse striber, og placer 
dem som en grime på Llamaen. 
Lav en rund kugle med en fordybning i, af den brune fondant, og lav, af lyslilla 
fondant, en kvadratisk undermund til Llamaen. Den skal være ca 1 x 4 x 5 cm. 
Sæt den på ind mod hovedet, der hvor grimen samles, og placér den brune 
kugle i samlingen.

Følg gerne billedet for vejledning. Lav et øje af tre runde, flade stykker fondant, 
1 sort, 1 lidt mindre hvid og 1 lille sort – samle dem og placer dem på hovedet. 

Lav fire strimler af den blå fondant og læg på som hale. 

Lav to aflang pølse til ørene – når du har lavet pølsen, læg den da ned mod dit 
bord og pres den lidt sammen, så den får to kanter, og mas de to ender ned mod 
bordet – det skal have form som en aflang taco. Læg dem op ad på baghovedet, 
så de stikker opad. 

Print og brug guiden, hvis du har brug for det, til at lave sadlen. 

Nu mangler du kun benene – lav fire små rør af den blå fondant, på ca. 4 cm. og 
en lille hov af brun fondant, på ca. ½ cm. Læg dem op imod Llamaen underkrop. 
Brug resten af den sorte fondant til at dække de bare steder på kagepladen. 

Du har nu lavet den vildeste Fortnite Supply Llama kage! 

Kagen kan sagtens lave 1-2 dage i forvejen, og gemmes i køleskabet. 
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