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Blomsterkassen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Gateau bunde: 
750 g Chokolade 
750 g Smør 
300 g Sukker 
350 g Blommer 
450 g Sukker 
400 g Æggehvide 

 
Karamelchokoladetrøffel: 

1000 g Karamelchokolade 
500 g Fløde 

10 g Havsalt 
 
Crunch: 

300 g Hvid chokolade 
900 g Praline 
450 g Feulittine 

6 g Havsalt 
20 g Passionsfrugt, frysetørret 

 
Passionsfrugt marengs: 

100 g Æggehvide 
200 g Sukker 

40 g Flormelis 
10 g Frysetørret passionsfrugt pulver 

 
Hovedopskrift: 

1500 g Gateau bunde 
1510 g Karamel chokoladetrøffel 

838  g Crunch 
720 g Passionsfrugt marengs 

 
Pynt: 
Blomster af forårsrulledej 
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Blomsterkassen  
 
Fremgangsmåde: 
 

Gateau bunde. 
Smelt smørret. Hæld varm over chokoladen og rør det sammen til en ensartet, klumpfri blanding. 
Pisk sukker og æggeblommer til maksimal volumen. Pisk sukker og æggehvide.  Vend 
chokoladeblandingen sammen med de piskede æggeblommer. Vend det hele forsigtigt i de 
piskede æggehvider. 
Fordeles i to rammer (45 x 60 cm) 1500 g i hver. Bages ved 160 °C i ca. 20 min. Afkøles og fryses. Når 
frossen deles hver bund i to stykker af 30 x 45 cm. 
  

Karamel chokoladetrøffel. 
Smelt chokoladen, kog fløde og salt. Lav en emulsion, så trøffelmassen er glat og klumpfri. 
Fordeles varmt i en form på 30 x 45 cm.  
 

Crunch. 
Hvid chokolade og praline smeltes sammen. De øvrige ingredienser vendes i. Medens det er varmt 
smøres det ud på en plade (45 x 60 cm) og fryses. Når frossent deles pladen i to på 30 x 45 cm.   
 

Passionsmarengs. 
Rør æggehvide og sukker samme i en skål. Varm forsigtigt op til 75 °C over et vandbad. Pisk 
blandingen til den er næsten færdig, sigt passionspulver og flormelis i og pisk til den er helt stiv. 
Sprøjtes på kagerne med det samme og brændes gylden med en gasbrænder.  
 

 Hovedopskrift. 

En ramme indstilles på 30 x 45 cm. I bunden placeres en Gateau bund. 750 g Karamel 
chokoladetrøffel fordeles herpå i et jævnt lag. En plade Crunch lægges ovenpå og presses forsigtigt 
ned. 750 g Karamel chokoladetrøffel fordeles i et jævnt lag.. Til sidst endnu en Gateau bund. 
Sættes på køl natten over. 
Skæres i stykker af 3,5 x 7,5 cm. Passionsmarengssprøjtes i toppe på kagen og den brændes jævnt 
med en gasbrænder. 
 

Pyntes med en blomst af forårsrulledej. 
 

Vægt pr. stk. 94 g 
 

Udbytte 40 stk. 
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