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Sensommer pop  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Linsedej: 
8.000 g Rullemargarine 16 
4.000 g Smør 
8.000 g Flormelis 
2.400 g Æg 

16.000 g Hvedemel 
 
Mazarinmasse: 
12.500 g Bitter Brun 
12.500 g Parcipan 
25.000 g Sukker 
25.000 g Blød røremargarine 
20.000 g æg 

7.500 g Hvedemel 
 
Hindbær/rabarber legering: 

400 g Frosne rabarber 
250 g Hindbær pure 
100 g Æggeblommer 
100 g Sukker 
100 g Æg 

3 bl Husblas 
100 g Smør 

 
Streusel: 

200 g Hvedemel 
200 g Sukker 
200 g Smør 
150 g mandelflager 
150 g Perlesukker 

20 g Bagepulver 
 
Hovedopskrift pr.5 tærter: 

500 g Linsedej  
500 g Mazarinmasse 
500 g Hindbær/rabarber legering 
500 g Streusel 

 
Pynt: 
Frugt, marengs og chokolade 
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Sensommer pop  

 
Fremgangsmåde: 
 

Linsedej. 
Alle ingredienserne køres sammen til en ensartet masse og stilles på køl  
 

Mazarinmasse. 
Bitter Brun, Parcipan og sukker køres sammen. Margarine tilsættes lidt efter lidt. Æg køres i 
massen lidt efter lidt. Til sidst kommes alt melet i og dejen køres kun lige sammen. 
 

Hindbær/rabarber legering. 
Sæt husblas i blød i koldt vand. Rabarber og hindbær pure kommes i en gryde og bringes i kog. 
Bland æg, æggeblommer og sukker og tilsæt det frugtmassen, og leger det til det er tyknet. Rør 
husblassen i massen og tilsæt smørret. Blend det hele til en jævn og cremet masse. Hæld 100 g i 
hver hul i en flexipan måtte nr. 1230 og stilles på frost. 
  

Streusel m. mandel. 
Alle ingredienser køres sammen til en smuldret masse. 
 

Den færdige tærte. 
Mazarinforme fores med 100 g dej og derefter 100 g mazarinmasse. Hindbær og rabarber 
legeringen tages fra frost og massen presses ned i tærten. Der kommes streusel ovenpå. Bages ved 
160 °C i 25-30 min.    

 

Vægt 400 g pr stk. 
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