
Kaiserschmarrn backen  

Forløb af Lene Thorup Bernvil 
 

Kære alle 

Opgaven kræver en lille smule forberedelse, da I skal tjekke, at I har følgende ingredienser i huset: 

6 æg, salt, mel, sukker, mælk, vanilliesukker, flormelis, en økologisk citron og smør. (Rosiner kan udelades 

– det er op til jer)  

(det kan være lækkert at have jordbærsyltetøj/kirsebærsyltetøj at spise til).  

I linket herunder er opskriften og videoen med, hvordan man gør.  

1. læs den tyske opskrift fra Sallys blog – oversæt de ord, som du ikke forstår 

2. se videoen 

3. find ingredienser frem 

4. se videoen igen, mens du laver Kaiserschmarrn -stop den undervejs, så du følges med videoen 

5. tag et billede af et færdige resultat – og aflever det til mig i classroom.  

6. spis din Kaiserschmarrn med nogen fra din familie! 

 

https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Themen/Sallys-Welt/Sallys-Classics/Kaiserschmarrn 

 

Sallys Welt:  

Saliha "Sally" Özcan   

Er en tysk-tyrkisk lærer, iværksætter og webvideo-producent. Under navnet Sallys Welt ( tidl. Sallys 

Tortenwelt)driver hun Tysklands mest succesrige YouTube-kanal om madlavning og bagning.  
 
Se mere på https://de.wikipedia.org/wiki/Sally_%C3%96zcan 

 

 

Herunder lidt historie om Kaiserschmarrn:  

Kaiserschmarrn er en kendt østrigsk og sydtysk dessert, der tilberedes af pandekagedej. 

Dejen tilberedes af mel, mælk, æg og lidt sukker og salt og steges på panden i smør ved 
middel varme indtil undersiden er fast. Dejen deles i mindre stykker og vendes flere gange, 
indtil den er færdigbagt. Den drysses med flormelis og serveres ofte med sveskekompot, men 
der kan også anvendes kompot eller marmelader af f.eks. æble, abrikos eller kirsebær. Der 
findes mange varianter af kaiserschmarrn og visse former skyldes regionale traditioner. I nogle 
varianter tilsættes rosiner eller mandler. 

Første led af ordet betyder kejser (Kaiser) og andet led (Schmarrn) er et tysk-østrigsk dialektisk 
ord, der vanskeligt lader sig oversætte. Ordet stammer sandsynligvis fra det tyske ord Schmer, 
der referer til fedt omkring maven[1]. Begrebet Schmarrn anvendes i Sydtyskland og Østrig om 
pandekagekagedej, der under tilberedningen rives fra hinanden i mindre stykker. 

Der findes i Østrig mange legender om fremkomsten af kaiserschmarrn, hvor de fleste forbinder 
desserten med kejser Franz Joseph I. 
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