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Fremgangsmåde - se næste side  

Figenpasta: 
150 g Tørret figen 

2 brv. Rooiboos te 
½ stg. Vanilje 

  Salt 
125 g Vand 

 
Kransekagemasse: 

550 g Kranse XX 
250 g Sukker 

80-90 g Æggehvider 
1 g Stødt ingefær 

 
Sesam tuiles: 

100 g Mel 
100 g Sukker 
100 g Smeltet smør 

60 g Æggehvider 
1 stg. vanilje 

  Sort sesam 
  Hvid sesam 

 
Hovedopskrift: 

60 g Figenpasta 
360 g Kransekagemasse 

6 stk. Sesam tuiles 
 
Pynt: 
Mørk chokolade 
Flormelis 
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Fremgangsmåde: 
 

Figenpasta. 
Vand koges op og de 2 tebreve kommes i og trækker i 20 min. Fignerne hakkes i grove stykker og 
kommes i en gryde sammen med resten af ingredienserne over middelvarme i 20 min. Fignerne 
skal begynde at opløses og der skal evt. tilsættes en smule mere vand. Lad det køle let af og blend 
det sammen til en tyk pasta. Kommes på køl.  
 

Kransekagemasse. 
Hvider og sukker blandes sammen og resten kommes i og røres til en ensartet masse. Kommes på 
køl.  
 

Sesam tuiles. 
Mel, sukker, smeltet smør, hvider og vanilje blandes sammen. Smøres ud i runde disks på 7 cm i 
diameter på bagepapir. Både sorte og hvide sesam strøs over massen. Bages på 180 °C til de er 
gyldne. 
 

 De færdige kransekagestykker. 
Der sprøjtes 6 bunde af kransekagemasse på 7 cm. Herpå sprøjtes der 10 g figenpasta på midten. 
De lukkes nu af med resten af kransekagemassen. Siderne glattes ud og bages på en dobbeltplade.  
 

Bages ved 210 °C i 15-20 min. 
 

Sesam disken sættes fast i bunden med mørk chokolade. Der sættes brud af Sesam tuiles på siden 
af kagen. Drys til sidst en smule flormelis over. 
 

Vægt 85 g pr stk. 
 

Udbytte 6 stk. 
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