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Mangoliscious 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forsættes på næste side 

Mørdej: 
150 g Hvedemel 

75 g Blødt smør 
50 g Flormelis 
½ stk Skalæg 
4  Vanilje 

 
Mangokompot 

200 g Mango skåret i små tern 
40 g Melis 
30 g Citronsaft 
½ tsk. Pektin 
¼  Vaniljestand 

 
Kokoskaramel 

1 ds Kondenseret mælk 
90 g Ristet kokos 

1 knsp Flagesalt 
 
Mangocreme 

40 g Fløde 
50 g Mangopuré (Boiron) 
60 g Melis 
45 g Past. æggeblommer 

8 g Maizena 
 
Kokosmazarin 

50 g Marcipan (Lemke) 
50 g Melis 
50 g Smør 
50 g Ær 
20 g Kokosmel 

1 knsp Flagesalt 
 
Hovedopskrift: 

210 g Mørdej 
100 g Kokoskaramel 
200 g Mangocreme 
200 g Kokosmazarin 
280 g Mangokompot 

 
Pynt:  
Marengskys,  mynteknop, mangocreme 
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Mangoliscious (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Mørdej:. 
Bland hele massen i en rørekedel. 
 

Mangokompot 
Skær mangoen i tern. Kom den i en gryde med melis, citron og vanilje. Hold lidt melis tilbage til at 
blande med pektinen. Varm op til kogepunktet. Bland pektin og sukker sammen, og rør i gryden 
når det koger. Kun et kort opkog til massen tykner.   
 

Kokoskaramel 
Kog dåsen med kondenseret mælk i ca 3 timer. Rist kokos på 150 °C til den er let gylden. Køl helt 
ned og bland så karamellen med kokos og flagesalt.  
 

Mangocreme: 
Kog fløde, halvdelen af melis og mangopuré op. Vend maizena sammen med den anden halvdel af 
melis. Kom maizenablandingen op i gryden og kog til det tykner godt. Legér til 82 °C med 
æggeblommerne.  
 

Kokosmazarin.  
Bland marcipan, melis og smør sammen, tilsæt æg og til sidst kokos og salt.  
 

Den færdige tærte. 
To 14 cm kageringe fores halvt op ad kanten med mørdej. Blindbag dem på 180 °C i 10 min. Køl 
ned, og fordel kokoskaramellen i bunden af tærterne. Fordel dernæst mangocremen ovenpå. 
Derpå lægges kokosmazarinen og til sidst lægges mangokompotten i toppen. Bag hele tærten på 
180 °C i ca 35 minutter.  
Pynt med marengskys,  mynteknop og mangocreme 
 
Vægt 448 g pr stk - Udbytte 2 stk 
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