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Æble-Macronsnitten  
   

 

 
 
 
 
 

 
Fortsættes på næste side  

Butterdej: 
     200 g Smør 

2000 g Hvedemel 
20 g Salt 

1200 g Vand 
1800 g Smør (til at rulle med) 

 
Hvid chokolade trøffel: 

100 g Fløde 
100 g Citronsaft 
300 g Hvid chokolade 

1 stk Citronskal 
1 stk Vanilje 

 
Macron masse: 

1020 g Mandelmel 
375 g Æggehvide 
375 g Æggehvide 

1020 g Flormelis 
160 g Sukker 

15 dråb Grøn farve 
1000 g Sukker 

300 g Vand 
 
Æblepure: 

170 g Æblepure 
20 g Citronsaft 

4 g Pektin 
5 stk Limeblade 
1 stk Vaniljestang 

50 g Sukker 
 
Æble gele: 

270 g Æblemost 
4 g Frugtsyre 

10 g Sukker 
15 g Invertsukker 

5 bl Gelatine 
35 g Glukose 
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Fremgangsmåde: 
 

Butterdej. 
Butterdej køres som vanligt. Rulles med 1,8 kg smør 1x3 og 1x4. Sættes på køl til hvile. Rulles 
derefter igen 1x3 og 1x4. Rulles ud på 3 mm, skær til en bageplade (40x60 cm), giv det lufthuller 
med en kniv. Bages ved 170 °C i 25 min. Køles ned og skæres 3 x 6 cm. 
 

Hvid chokolade trøffel. 
Fløde og citronsaft koges op med vanilje. Slukker for varmen og tilsætter citronskal. Massen sigtes 
over chokoladen og det røres sammen. Puttes i sprøjtepose og er klar til brug.  
 

Macron masse. 
Blend flormelis og mandelmel, og kør det med den ene del æggehvider. Sæt den andel æggehvider 
over at piske med 160 g sukker. Kog vand og 1000 g sukker til 120 °C og kom en tynd stråle i de 
piskede æggehvider på højeste gear. Kom farven i æggehviderne og bland det med 
mandelmel/flormelis. Massen sprøjtes ud i 1 cm Ø på bagepapir eller silikone måtter. Bages ved 
140 °C i 20 min og mærk om de er hårde og ikke sidder fast på måtten.  
 

Æblepure. 
Æblerne koges til de er møre. Blender dem helt fint sammen med vanilje og sukker. Sigtes. 
Citronsaft tilsættes og gives et opkog. Pektin tilsættes.Støbes i samme silikone form 3 cm Ø som 
æblegeleen.   
 

Æble gele. 
Det hele piskes op på nær pektin og sukker. Sukker og pektin piskes i. Køles.   
 

Hovedopskrift. 
Pure og gele støbes i en halvkugle silikone form. Fryses. Når halvkuglen er frosset skæres denne 
midt over og sprayes med mørkegrøn chokoladespray. Mellem to stykker butterdej sprøjtes hvid 
chokolade trøffel. En grøn halvkugle lægges ovenpå sammen med en makron. Pyntes med røde 
skovsyrerblade. 
 
Vægt pr. stk. 49 g 
Udbytte 1 stk.   
 

 
 

Hovedopskrift: 
12 g Æblepure 
10 g Æblegele 
10 g Butterdej 

9 g Hvid chokolade trøffel 
  Chokoladespray 

8 g Macron 
 
Pynt: 
Skovsyrer blade  
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