Regnbue islagkage
10 - 12 portioner

nem

Op til 30 Min.

Ingredienser:
Redskaber:
håndmixer
springform; ø 28 cm
kageplast
foodprocessor eller minihakker

Islagkage:
7 ½ dl letmælk
1 brev Dr. Oetker Basis Chocolate
Ismix
2 breve Dr. Oetker Basis BourbonVanilla Ismix
200 g friske jordbær
Dr. Oetker Concentrated Red Colour

Pynt:
friske bær efter eget valg

1

Chokoladeis:
Hæld 2½ dl letmælk i en stor skål. Tilsæt indholdet af et brev Basis Chocolate
Ismix. Pisk kort med en håndmixer ved laveste hastighed og derefter ved
højeste hastighed i 3 minutter, til ismassen er tyk og luftig.

Fordel ismassen i en springform (ø 28 cm), beklædt med 10 cm høj kageplast
rundt i kanten. Glat isen ud så den får en jævn overflade og stil isen i fryseren i
ca. 1 time.
2

Vaniljeis:
Hæld 2½ dl letmælk i en stor skål. Tilsæt indholdet af et brev Basis BourbonVanilla Ismix. Pisk kort med en håndmixer ved laveste hastighed og derefter
ved højeste hastighed i 3 minutter, til ismassen er tyk og luftig.

Tag springformen ud af fryseren og fordel ismassen ovenpå chokoladeisen.
Glat ismassen ud, så den får en jævn overflade og stil isen tilbage i fryseren i
ca. 1 time.
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3

Jordbæris:
Kom jordbær i en blender eller foodprocessor og blend dem til en ensartet puré,
stil jordbærpuréen til side.

Hæld 2½ dl letmælk i en stor skål. Tilsæt indholdet af et brev Basis BourbonVanilla Ismix. Pisk kort med en håndmixer ved laveste hastighed og derefter
ved højeste hastighed i 3 minutter, til ismassen er tyk og luftig. Rør derefter
jordbærpuréen i ismassen, tilsæt evt. lidt Concentrated Red Colour, for at få en
stærkere farve på isen.

Tag springformen ud af fryseren og fordel ismassen oven på vanilljelaget. Glat
overfladen ud og stil isen tilbage i fryseren i mindst 4 timer.

4

Pynt:
Tag islagkagen ud af fryseren ca. 10 minutter før servering. Pynt toppen af
islagkagen med friske bær.
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