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Sensommer tærte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forsættes på næste side  

Linsedej: 
175 g Sukker 
175 g Rullemargarine 
345 g Mel 

55 g Æg 
14 g Vaniljesukker 

 
Smuldre dej: 

20 g Sukker 
90 g Farin 

200 g Blød røre margarine 
3 g Citronskal 
6 g Vaniljesukker 
2 g Salt 

30 g Chokoladedråber 
50 g Mandelflager 

300 g Mel 
 
Mazarinmasse 

160 g Bitter 00 (Odense) 
160 g Sukker 
160 g Blød røre margarine 
160 g Æg 

50 g Hvedemel 
 
Kold Creme: 

500 g Vand 
150 g Cremepulver (Credin) 

   
Hovedopskrift  5 tærter: 

764 g Linsedej 
708 g Smuldredej 
690 g Mazarinmasse 
350 g Creme 
600 g Æbler 
250 g Brombær 

 
Pynt: 
Flormelis 
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Sensommer tærte (fortsat) 
 
Fremgangsmåde: 
 

Linsedej:. 
Alle råvarer røres sammen i ½-1 min ved langsom hastighed og næsten 2 min hurtigt indtil dejen 
er fast uden at være for blød til at rulle.  
 

Smuldre dej: 
Sukker, farin og margarinen køres sammen. Resten af ingredienserne tilsættes og der køres indtil 
dejen ligner en blanding halvstore brødkrummer. 
 

Mazarinmasse:  
Bitter 00 og sukker køres sammen med spartel. Massen skal køres ved lav hastighed og så lidt som 
muligt. Margarine tilsættes lidt ad gangen, ditto med æggene, så den ikke skiller. Mel tilsættes til 
sidst.  
 

Kold Creme:  
Piskes sammen. 
 
Den færdige tærte. 
Linsedejen rulles ud på rullebord til 2,1 mm. Cirkler stikkes ud og lægges i fedtede tærteforme. 
Resterne gemmes til dekoration oven på smuldredejen. Mazarinmasse og creme sprøjtes i formen 
og æbler og brombær lægges i. Smuldredejen fordeles over tærten og dekoreres med linsedej.  
Bages i stikovn ved 200 °C i 38 minutter med lukket spjæld uden damp.  
Den færdige tærte strøs med flormelis. 
 
Vægt 460 g pr stk - udbytte 5 stk 

 
 

http://www.danmarksbedste.info/

