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Fremgangsmåde - se næste side  

Kransekagemasse: 
500 g Ren rå marcipan, Lemke 
125 g Sukker 
125  g Brun farin 

2 g Havsalt 
70 g Æggehvider 

 
Solbærgele: 

200 g Solbærpure 
50 g Vand 

100  g Isomalt 
3,2 g Algin 
1,2 g Citronsyre 
0,8 g Gluco 

 
Mørdej: 

240 g Smør 
110 g Brun farin 

3 g Havsalt 
38  g Æg 

135 g Mel 
240 g Mandelmel 

12 g Bagepulver 
 
Glasur: 

300 g Flormelis 
30 g Solbærpure 
40  g æggehvider 

5 g Frysetørret solbær pulver 
 
Hovedopskrift pr. kransekagestykke: 

60 g Kransekagemasse 
10  g Gele 

7 g Mørdejsbund 
10 g Glasur 

 
Pynt: 
Bloms af forårsrulledej 
Frysetørret solbær pulver 
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Danmarks Bedste Kransekagestykke 2014 
Helene Jensen, Konditori Antoinette, København  

  Se flere opskrifter på www.bkd.dk 

 

Fashionista  
 
Fremgangsmåde: 
 

Kransekagemasse. 
brun farin, salt og æggehvide røres sammen og varmes forsigtigt op til max. 75 °C, sukker røres i 
og det æltes så sammen med marcipanmassen. Lægges på køl til dagen efter. Sprøjtes som 
klassiske nougatstænger. I midten placeres en ”strimmel” gele. Bages ved 220 °C i 12 min. med to 
plader under. Afkøles og skæres i stykker på 7 cm. 
 

Solbærgele. 
Isomalt og Algin røres sammen tørt. Solbærpure og vand blandes sammen i en gryde og 
Isomalt/Algin kommes i. Det varmes op til min. 80 °C under omrøring – Isomalten skal være helt 
opløst. Gluco og citronsyre tilsættes og det hele blendes grundigt. Kommes i sprøjtepose og 
sprøjtes i den ønske form. Her er brugt ”the Rosioch System, 2x2,5x12 cm”. Køles ned til stuetemp. 
Og stilles så på frost. Geleen deles i 4 på den lange led, så der fås 4 lige store stykker (1x1,25x 12 
cm).  
 

Mørdej. 
Alle ingredienser køres sammen til det akkurat hænger sammen, filmes og sættes på køl. Rulles 
ned på3 mm og føres over på en plade med papir. Deles i stykker på 8x4 cm og bages ved 180 °C i 
8 min. eller til de er let gyldne. 
 

Glasur. 
Det hele køres sammen til det er glat, klumpfrit og skinnende. 
 

 Det færdige kransekagestykke. 
På en mørdejsbund sprøjtes en tynd stribe glasur i hver side på den lange led. Et stykke kransekage 
placeres ovenpå og endnu en stribe glasur sprøjtes oven på kransekagestykket i en tynd stribe. En 
blomst placeres i den ene end og der drysses en lille smule frysetørret solbærpulver langs 
glasurstriben.  
 

Vægt 87 g pr stk. 
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