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Ballerina 
 

 

 
Fortsættes på næste side  

Tærtedej: 
70 g Hakkede hasselnødder 

160 g Flormelis 
480 g Mel 
240 g Smør 

½ stk. Vaniljestg. 
5 g Salt 

20 g Hasselnøddeolie 
30 g Farin 

2 stk. Helæg 
 
Pocheret pære: 

3 stk. Conference pære m stilk u skal 
1 stk. Stjerneannis 
1 stk. Tongabønne 

1000 g Vand 
½ stk. Øko citron 

 
Karamel creme: 

150 g Sukker 
500 g Fløde 
180 g Æggeblommer 

30 g Maizena 
1 g Salt 
½ stk.  Vanilje stg. 

 
Crumble: 

1 stk. Hel citron 
200 g Sukker 
200 g Smør 
300 g Mel 

10 g Salt 
 
Hasselnøddecreme: 

75 g Smør 
95 g Sukker 
80 g Ristet hakkede hasselnødder 
20 g Æggeblommer 
70 g Helæg 
40 g Mel 

 
Krydder pære: 

500 g Pære uden skal 
120 g Farin 
0,4 g Stødt koriander 
1/6 stk. Vaniljestg. 

1 stk. Knust stjerneannis 
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Fremgangsmåde: 
 

Tærtedej. 
Det hele røres let sammen i røre kedel og stilles til køl i min. 3 timer før den rulles ud. 
 

Pocheret pære. 
Vandet koges op og resten kommes i. Pærerne koges i 10 min. til de er møre. Det hele stilles til køl 
til pærerne er kolde.  
 

Karamel creme.  
Sukker koges til karamel. Maizenaen røres ud i fløden og kommes dernæst i karamellen sammen 
med resten. Det hele gives et opkog og stilles til side. 
 

Crumble.  
Det hele røres sammen, men kun lige til det bliver crumble (ellers bliver det til dej) 
 

Hasselnødde creme.  
Det hele røres til en blød masse og stilles til side. 
 

Krydder pære.  
Det hele steges i en gryde til pærerne begynder at væske. Stilles derpå til side. 
 

Den færdige tærte. 
Tærtedejen rulles ned på 3 mm og fores i en 16 cm silikoneform. Tærtedejen forbages ved 180 °C i 
5 min. Dernæst kommes hasselnødde cremen i, derpå krydder pærerne, derpå karamel creme, 
derpå crumble. Til slut stilles de pocherede pærer med stilken opad, fast i dejen. 
Tærten bages ved 160 °C i 35 min.  
På toppen pyntes med en mørk chokoladeplade drysset med kakaopulver og de små syre blomster 
kommes på som pynt. 
 
Vægt 980 g pr stk. 
Udbytte 1 stk. 

 
 

Hovedopskrift pr. tærte: 
200 g Tærtedej 
200 g Pocheret pære 
100 g Karamel creme 
150 g Crumble 
150 g Hasselnødde creme 
180 g Krydder pære 

 
Pynt: 
50 g mørk chokoladeplade 
6 have syre blomster 
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