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Caramel explosion  
        

 

 
 

 
Fortsættes på næste side  

Brownie: 
     750 g Mørk chokolade 54,5 % 

125 g Olie 
125 g Smør 

15 stk Æg 
825 g Sukker 
254 g Mel 
150 g Saltede macadamianødder 

 
Blodappelsin marsmallow: 

200 g Blodappelsinsaft 
300 g Sukker 

30 g Vand 
80 g Invertsukker nr. 1 
20 g Gelatine 

125 g Invertsukker nr. 2 
   

100 g Kartoffelmel 
100 g Flormelis 

 
Blodappelsin karamel: 

300 g Honning 
180 g Blodappelsin nr. 1 

9 g Citronskal 
20 g Vaniljesukker 

100 g Smør 
105 g Fløde 

19 g Trimoline 
50 g Blodappelsin nr. 2 

3 g Salt 
375 g Lys chokolade 31,7 % 

5 g Cointreau 
30 g Smør 

 
Ganache: 

1000 g Lys chokolade 31,7 % 
250 g Fløde 

10 g Glukose 
 
Vandbakkelse: 

112 g Smør 
112 g Mel 
224 g Vand 

8 stk Æg (ca.) 
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Fremgangsmåde: 
 

Brownie. 
Olie og smør smeltes. Æg og sukker piskes til æggesnaps. Chokoladen hældes over det kogende 
olie/smør blanding. Derefter blendes chokoladeblandingen over i æggesnapsen. Til sidst tilsættes 
mel og macadamianødder og blendes til en ensartet masse. 
Browniemassen hældes over i form 55x36x2 cm. Bages ved 180 °C i 12 min.  
 

Blodappelsin marshmallow. 
Gelatine sættes i blød. Kog saft, sukker, vand og invertsukker nr. 1 til 109 °C Tilsæt gelatine og 
invertsukker nr. 2. Rør til det er smeltet. Lad massen afkøle en smule. Massen skal op og piske 
mens den endnu er varm. Piskes i mindst 15 min. Massen presses ud i foret form 55x36x2 cm med 
film. Formen skal drysses med kartoffelmel/flormelis blanding. 
 

Blodappelsin karamel. 
Honning, blodappelsinsaft nr. 1, citronskal og vanilje reduceres til 375 g. tilsæt smør, fløde 
trimoline, blodappelsinsaft nr. 2 og salt. Reducer i 8 min. på medium varme. 
Smelt lys chokolade og tilsæt det over 4 gange. Tilsæt til sidst smør og Cointreau ved ca. 35 °C og 
bland. Sættes på køl til dagen efter. 
 

Ganache. 
Fløden og glukosen koges og hældes over chokoladen.   
 

Vandbakkelse. 
Smør og vand koges. Mel tilsættes og ristes. Æg tilsættes lidt ad gangen til rigtig konsistens. 
Massen sprøjtes ud i toppe på ca. 2 cm i diameter. Bages ved 200 °C i 15 min.  
 

Marengs. 
Æggehvider og sukker piskes stift. Flormelis tilsættes til sidst. Sprøjtes ud med stjernetyl til små 
toppe. Bages ved 99 °C i 3 timer.  
 

 

 
Fortsættes på næste side  

Marengs: 
250 g Æggehvide 
500 g Sukker 
175 g Flormelis 

  Farve 
 
Hovedopskrift: 

120 g Brownie 
30 g Blodappelsin marshmallow 
74 g Blodappelsin karamel 

210 g Ganache 
 
Pynt: 
Vandbakkelse med karamel - marengs  
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Hovedopskrift. 
Brownie deles i 6 x 6 cm. Marshmallow udstikkes med 4 x 4 cm udstikker. Ovenpå marshmalow 
kommes karamellen. Stilles på frost i ca. en halv time, til det er hårdt. Ganache kommes i form  7 x 
7 x 3 cm.  Marshmallow og karamellen tages fra frost og trykkes ned i den varme ganache. Bunden 
ligges med nødder ind mod ganache. Sættes på frost. Når det er hårdt tages de ud af formen. 
Pyntes med vandbakkelse fyldt med karamel og marengs. 
 
Vægt pr. stk. 72 g 
Udbytte 6 stk.   
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