
Danmarks Bedste Tørkage 2015 
Line Færgemann Wiborg, Wendorff, Svendborg  

  Se flere opskrifter på www.bkd.dk 

 

Sol over Sydfyn  
   

 

 
Fremgangsmåde: 
 

Blødende hjerte masse. 
Chokolade, smør og sukker smeltes over vandbad. Der tilsættes blommer og røres godt sammen, 
så røres hviderne i og til sidst sigtes hvedemel i. Det bages i gummimåtte str. 7cm Ø i 5 min ved 
200 °C. Det skal være flydende i midten!  
Lad kagen stå og hvile i 15 min. Derefter vendes den ud på en rist, så den flydende masse kan løbe 
fra, så der bliver et lille hulrum til fyld. Hver kage skal veje ca. 60 g og der flyder ca. 15 g 
kagemasse ud af kagen. 
 

Havtorn kompot. 
Havtornen koges med sukkeret, ikke i for lang tid, da det kommer til at smage underligt, lige op til 
kog og så jævn massen med Maizena, til det lige flyder lidt men er rimelig fast. Det kommer lidt an 
på havtornbærene, hvor meget saft der er i dem. 

 
Fortsættes på næste side  

Blødende hjerte masse: 
     200 g Mørk chokolade 

200 g Smør 
100 g Sukker 

80 g Hvedemel 
200 g Æggeblommer 
100 g Æggehvider 

 
Havtorn kompot: 

1000 g Havtorn 
500 g Sukker 

80 g Maizena 
 
Marcipan bund: 

70 g Marcipan 
10 g Hvedemel 

 
Havtorn gele: 

200 g Harmoni gele 
50 g Havtornpure 

 
Hovedopskrift pr kage: 

45 g Blødende hjerte masse 
15 g Havtorn kompot 

1 stk Marcipanbund 
4 g Havtorn gele 
2 g Chokolade 

 
Pynt: 
4 stk. tørrede havtorn 
Lidt snesukker – lidt bladguld 
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Marcipan bund. 
Det blandes sammen og rulles ned på 1,4 mm. Udstikkes med ring 7 Ø. Bages i 4-5 min. 200 °C til 
den er helt sprød.  
 

Havtorn gele. 
Blandes sammen til en homogen masse.  
 

Hovedopskrift. 
Skaller af det blødende hjerte fyldes med Havtorn den afkølede havtorn kompot. Der lukkes lige af 
med lidt mørk chokolade, så det ikke bare flyder ud igen. Marcipanbunden kommes på medens 
chokoladen stadigvæk er våd.  
Kagen vendes om og drysses med lidt snesukker og en lille dråbe Havtorn gele kommes på. Der 
pyntes med tørrede Havtorn og lidt bladguld. 
 
Vægt pr. stk. 75 g 
Udbytte 1 stk.   
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