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Birkestamme  
   

 

 
Fremgangsmåde: 
 

Kokos-rom ganache. 
Læg gelatine i blød. Lys og mørk chokolade smeltes. Opvarm fløde og invertsukker til ca. 80 °C. 
Gelatinen smeltes i den varme fløde.  Emulgér fløden med chokoladen, indtil massen bliver 
homogen. Tilsæt rom. Afkøles 3 timer ved ca. 20 grader.  
 

 
Fortsættes på næste side  

Kokos-rom ganache: 
       50 g Malibu rom 

170 g 33,6 % lys chokolade 
225 g 57,7 % mørk chokolade 
255 g Fløde 

20 g Invertsukker 
2 stk Gelatine 

 
Hindbærgelé: 

170 g Hindbærsaft 
15 g Invertsukker 
40 g Citronsaft 
40 g Glukose 
30 g Sukker 

6 g Pektin 
 
Mørdej: 

 175 g Smør 
125 g Sukker 

90 g Mandelmel 
325 g Hvedemel 

90 g Hele æg 
1,5 stk Skal af citron 

  Kakaosmør 
 
Chokoladespray: 

100 g Mørk chokolade 57,7 % 
100 g Kakaosmør 

  Sort farve 
 
Hovedopskrift: 

360 g Kokos-rom ganache 
150 g Hindbærgele 

90 g Mørdej 
  Chokoladespray 

 
Pynt: 
Chokoladepynt 
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Hindbærgelé. 
Hindbærsaft, invertsukker, glukose og citronsaft koges op. Sukker og pektin blandes – tilsættes 
den kogende saft under omrøring. Nedfryses i smal aflang cylinder-silikoneform.  
 

Mørdej. 
Smør, sukker og citronskal køres langsomt til en samlet masse. Æg køres langsomt i til en ensartet 
masse. Mandel- og hvedemel blandes og køres i lidt efter lidt. Skal hvile i 2 timer. Dejen rulles ned 
på 4 mm – og skæres i strimler på 3 cm. Bages ved 175 °C i 7 min. Pensel tempereret kakaosmør 
på. 
 

Chokoladespray. 
Mørk chokolade, farve og kakaosmør smeltes. Sprayes på de udskårne mørdejsstykker.  
 

Hovedopskrift. 
Kokos-rom ganache sprøjtes i aflang cylinder silikoneform – fyldes halvt.  Den frosne hindbærgelé 
lægges i ganachen. Dæk geléen med ganache og læg mørdejsstrimlen ned i formen. Frys kagen 
ned. Vend kagen ud af formen og skær den aflange kage ud i stykker a 5 cm. Spray stykkerne med 
chokoladespray. Afpynt med chokolade.  
 
Vægt pr. stk. 60 g 
Udbytte 10 stk.   
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