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Peanuts Trøffel  
 

 

 
Fremgangsmåde: 
 

Peanuts bund. 
Sukker smeltes i en gryde til en gylden karamel. Peanuts tilsættes karamellen og blandes godt 
sammen. Derefter hældes nødderne ud på en bageplade for at køle af. Når nødderne er afkølet 
hakkes de i en blender til halv fin konsistens. 
Smørret smeltes i en gryde og blandes med de hakkede nødder. 15-20 g masse trykkes ned i ringe 
á 6 cm i diameter. Tryk godt ned på massen, så den bliver lige og jævn. Stilles på køl i mindst 1 
time inden brug. 
 

Tranebær i rom. 
Tranebær og sukker gives et opkog. Rom tilsættes og gryden tages af varmen. Massen stilles på køl 
i mindst 24 timer. Inden anvendelse blendes massen til en fin pure.   
 

Mælkechokolade trøffel. 
Fløde og chokolade smeltes over et vandbad og røres sammen til en lind masse. Massen hældes i 
halvkugleforme på 6 cm i diameter og 3 cm dybe.  Ca. 35 g i hver. Denne masse giver 12 
halvkugler.  
 

Hovedopskrift. 
10 g Tranebær pure smøres på en peanuts bund og trykkes ovenpå mælketrøflen. Hele kagen 
vendes ud af formen. 
Kagen drysses med cacao og pyntes med chokolade. 
 
 
Fortsættes på næste side  

Peanuts bund: 
500 g Saltede peanuts 
500 g Sukker 
200 g Smør 

 
Tranebær i rom: 

250 g Tranebær 
50 g Rom 

100 g Sukker 
 
Mælkechokolade trøffel: 

320 g Mælkechokolade 
140 g Fløde 

 
Hovedopskrift: 

20 g Peanuts bund 
10 g Tranebær 
35 g Chokoladetrøffel 

 
Pynt: 
5 g mørk chokolade og kakao drys 
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Pynt: 
Smeltet grøn cacaosmør pensles tilfældigt/groft på plastik. Når den har sat sig, pensles der smeltet 
gult cacaosmør tilfældigt/groft ovenpå. Når det har sat sig påføres hvid chokolade. Når dette 
næsten har sat sig skæres det i stykker á 2 x 4,5 cm. Sæt en varm paletkniv på det ophøjede hjørne 
og læg pynten derpå. 
 
Vægt pr. stk. 60-65 g  Udbytte 1 stk. 
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