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Karamelle  
 

 

 
 
 
Fortsættes på næste side  

Mørdej: 
240 g Blødt smør 
160 g Flormelis 

60 g Blendede hasselnødder 
2 stk Æg 
½ stg vanilje 

480 g Hvedemel 
5 g Salt 

30 g Hasselnød praline 
 
Karamel creme: 

300 g Sukker 
1080 g Fløde 

1 stg Vanilje 
360 g Past. Æggeblommer 
100 g Maizena 

2 g Salt 
25 g Calvados 

 
Marengs bund: 

1500 g Sukker 
750 g Past. Æggehvide 
225 g Bagecremin luksus pulver 
225 g Hakkede ristede hasselnødder 

 
Æble pure: 

300 g Sukker 
200 g Smør 
900 g Sure æbler, gerne granny smith 

1 stg Vanilje 
 
Legeret æblecreme: 

700 g Æble puré 
100 g Past æggeblommer 

80 g Maizena 
40 g Fløde 

2 stk Citroner - saft fra 
   

Hovedopskrift pr. tærte: 
200 g Mørdej 
200 g Karamelcreme 
100 g Marengsbunde 
350 g Æble creme 
100 g Karamelliserede æbler 

http://www.bkd.dk/


Danmarks Bedste Bagte Tærte 2014 
Jeanette Sørensen, Strib Bageri, Strib 

  Se flere opskrifter på www.bkd.dk 

 

Karamelle  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fremgangsmåde: 
 

Mørdej. 
Alle ingredienserne køres sammen og stilles på køl min. 3 timer og gerne natten over. Massen 
rulles ud på rullebord på 2,9 mm og kommes i forme på 16 cm i diameter. Bundene stilles på køl. 
Når de er kolde forbages de ved 200 °C i 5 min. og stilles til side. 
 

Karamel creme. 
Sukker koges til karamel og det halve af fløden tilføres under omrøring. Maizenaen røres ud i 
resten af fløden og tilsættes karamelmassen og koges igennem i 5 min. Derefter tilføres vanilje, 
salt og blommer og massen legeres. Når den er kommet af varmen tilsættes Calvados. Og stilles 
derefter til side. 
 

Marengsbund. 
Sukker og hvider piskes sammen til det laver stive toppe. Cremepulver og hasselnødder vendes i. 
Massen smøres ud på 2 plader og bages i 20 min ved 200 °C. Når de er afkølet stikkes de ud med 
en 14 cm ring og sættes til side (der skal 2 i hver tærte). 
 

Æble pure. 
Sukker koges til karamel og smørret tilsættes. Når smørret er smeltet kommes æbler og vanilje i. 
Når æblerne er godt møre tages halvdelen af æblerne af og ligges til side til senere brug i kagen. 
Resten af massen blendes fint i en blender, til det er en cremet masse. 
 

Legeret æblecreme. 
Maizenaen røres ud i fløden. Pureen koges op om maizenaen tilsættes og koger igennem. Når det 
har kogt 5 min. tilsættes blommer og citronsaft og massen legeres til en cremet konsistens.   
 

Den færdige tærte. 
I den forbagte mørdej kommes først de karamelliserede æbler, dernæst karamel creme og derpå 
en marengsbund. Herpå kommes æblecremen og derpå igen en marengsbund. Derefter bages 
tærten ved 160 °C i 25 min. Når kagen er afkølet, kommes først den lille udstukne 5 cm chokolade 
på, dernæst den store, så hullet i den store ligger over den lille plade. Derpå ligges quenelle med 
creme fraiche. 
 

Vægt 1.040 g pr stk. 
 

 

Pynt: 
50 g chokoladeplade 16 cm i diametermed et hul i 
siden på 5 cm i diameter og sprayes med sort 
chokolade 
50 g creme fraiche 38% 
1 stk rød skovsyre 
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