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Ed Fajardo (34). Lidenskapelig kakedesigner og

baker, som står bak kakekonseptet «Sweet

Sugarboy Ed». Bor sammen med katten Pepsi og

ektemannen Jan Ove Aarstad.

Ed er opprinnelig fra Filippinene med bakgrunn som

designer og en Bachelor of Fine Arts fra hjemlandet.

Han er kakedesigneren som med mesterlig

sikkerhet tryller frem den vakreste dekor av

sukkerpasta, og er kjent for sine naturtro blomster.

Ed kom på tredjeplass i Norsk Kakeutstilling før han

noen måneder senere tok hjem seieren i

«Kakekrigen» på kanal FEM vinteren 2013.

Det ligger mye kjærlighet i god bakst. Vi har spurt fire kjente matelskere hva
de skal servere til sin utkårede på valentines.

Blomstrende kjærlighetBlomstrende kjærlighet

– Hva har du bakt?

– Dekadent sjokolade Mud Cake med Baileys Irish Cream og Baileys Irish Cream sjokoladeganache.

– Hvorfor akkurat den kaken?

– Det var denne kaken jeg vant Kakekrigen med. Dessuten liker min mann sjokolade og Baileys, så da passer

det perfekt til Valentines.

– Hvem er din valentines?

– Min pelskledde datter Pepsi (katten) og mannen min.

– Hvordan har dere tenkt å feire dagen?

– En god middag på en av våre favorittrestauranter, og hjem til

en hjemmebakt kake.

– Mest romantiske måltidet du har laget?

– Der må jeg faktisk svare alle hverdagmiddagene jeg lager

hjemme. Bortsett fra fredagene, da er det min mann som disker

opp med taco (stort sett det eneste han kan lage). Men det kan

være romantisk det også.

– Mest romantisk måltid du har spist?

– Det må være en tidligere valentine, da vi spiste på Klosteret

restaurant i Oslo.

– Hva vil du bli servert på valentines?

– En deilig kjøttrett og sjokolade.

– Hva er oppskriften på en bra valentines?

– Deilig mat, deilig drikke, og deilig mann!

– Blomster eller kake?

– Blomster og kake. Jeg sier som Ole Brumm – ja takk, begge deler.

– Østers eller sjokolade?

– Det må bli sjokolade!
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Dekadent sjokolade Mud CakeDekadent sjokolade Mud Cake

med Baileys Irish Cream og Baileys Irish Cream sjokoladeganache

INGREDIENSER

150 g usaltet smør

100 g mørk sjokolade

http://www.bakemag.no/karlas-ostekake
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100 g finkornet sukker

100 g brunt sukker

50 g siktet kakaopulver

180 ml Baileys Irish Cream Whiskey

170 g hvetemel

1 1/2  ts bakepulver

1/2 ts natron

1/2  ts salt

3 egg, romtempererte 

SjokoladeganacheSjokoladeganache

INGREDIENSER

200 g hakket mørk sjokolade

100 ml fløte

100 ml Baileys Irish Cream

1 klype salt

15 g usaltet smør, romtemperert

SLIK GJØR DU:SLIK GJØR DU:

Varm ovnen til 160 grader. 

Ha smør, sjokolade, kakaopulver, sukker (finkornet og brun) og Baileys i en medium kjele. Varm opp under

omrøring til smør og sjokolade er smeltet og røren er fin og jevn. Ta vekk fra varmen og avkjøl i 5 minutter.

Smør en 20-21 cm rundkakeform.

Bland sammen siktet mel, bakepulver natron og salt.

Bland eggene i den lett avkjølte sjokolademiksen og visp det forsiktig sammen. Deretter vend forsiktig inn

melblandingen til røren er fri for klumper.

Hell så røren i kakeformen og stek i ca. 40-45 minutter. 

Ta kaken ut av ovnen og la den hvile i 10 min før du tar den ut av kakeformen. Avkjøl til kaken er

romtemperert.

SjokoladeganacheSjokoladeganache

Ha den hakkede sjokoladen i en bolle. Varm opp fløte, Baileys og salt i en kjele. Ta kjelen av platen rett før

det koker. Hell i sjokolade og la den stå i 2 min. Rør in usaltet smør. La den avkjøles til romtemperatur og til

den er tykk nok til å smøres utover kaken.

Del kaken i to. Bre sjokoladeganache over første laget og deretter det neste. Dekk så hele kaken med resten

av sjokoladeganachen. Lag gjerne dobbelt opp med sjokoladeganache hvis du er gal etter sjokkis som meg!

Dekorer kaken akkurat som du vil. Jeg pleier å pynte med blomster laget av sukkerpasta.
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Bake er magasinet for deg som liker å bake, enten du er nybegynner eller vil utfordres på nye ting og teknikker. Magasinet ønsker å inspirere, spre bakeglede og gi deg de nyeste
trendene innen baking. Bake inneholder mange oppskrifter, reportasjer fra inn- og utland, baketips, spennende spaltister og mer til.

Et magasin utgitt av Aftenposten Forlag.


