
Danmarks Bedste Bagte Tærte 2014 
Mette Pahuus Jørgensen, GuldBageren, Sønderborg 

  Se flere opskrifter på www.bkd.dk 

 

Fars Blomme Drøm  
 

 

 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Linsedej: 
18000 g Hvedemel 

6000 g Flormelis 
9000 g Rulle margarine 
3000 g Smør 
2000 g Æg 

 
Muffins masse: 

3050 g Sukker 
750 g Smør 

2300 g Røremargarine 
3100 g Hele skalæg 

15 g Salt 
2450 g Hvedemel 

240 g Cremepulver 
80 g Bagepulver 

120 g Vaniljesukker 
 
Blomme chili masse: 

150 g Vand 
50 g Eddike 

150 g Sukker 
15 stk Halve blommer 

1 stk Frisk chili 
 
Streusel m. havregryn: 

2000 g Smør 
2000 g Hvedemel 
1000 g Rørsukker 

500 g Havregryn 
 
Hovedopskrift pr. 2 tærter: 

400 g Linsedej 
400 g Muffinsmasse 
300 g Blomme chili masse 

20 stk Friske halve blommer 
120 g Streusel m. havregryn 

 
Pynt: 
2 g marengs pynt 
10 g chokoladepynt 
5 g chiliflager 
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Fars Blomme Drøm  
 
Fremgangsmåde: 
 

Linsedej. 
Alle ingredienserne køres sammen til en ensartet masse. 
 

Muffins masse. 
Smør og margarine røres blødt. Sukker røres i. Alle tørre ingrediens blandes sammen. Æg tilsættes 
i masse og de tørre ingrediens tilsættes til en ensartet masse. 
 

Blomme chili masse. 
Vand, eddike og sukker koges op til en lage. Halve blommer kommes i et glas og blendes med frisk 
chili. Lagen hældes over og det skal stå i to uger og trække. Massen blendes derefter med del hele. 
 

Streusel m. havregryn. 
Alle ingredienserne køres sammen til en smuldret masse. 
 

De færdige tærter. 
Linsedejen rulles ud på 3 mm tykkelse. Stikkes ud med formen som bund. Kantbånd skæres ud på 
en højde af 5 cm og sættes i kanten af formen og trykkes sammen med bunden. Muffins massen 
blandes med blomme chili massen og kommes på bunden. Blommer flækkes og sten fjernes. 8 
halve blommer ligges på massen. Streusel drysses på toppen af kagen.  
  

Bages ved 160 °C i 50-52 min. 
 

Små toppe af Dulcey Ganache placeres på tærten og Kræmmerhus flagerne brækkes i passende 
stykker og placeres på tærten. Til sidst drysses med flormelis. 
 

Vægt 545 g pr stk. 
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