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Yellow passion  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Mørk Brownie: 
60 g Æg 

2 g Vaniljesukker 
2 g Salt 

106 g Sukker 
54 g Mel 
78 g Smør 
80 g Mørk chokolade 
80 g Saltede mandler 

 
Saltede mandler: 

100 g Vand 
250 g Salt 
400 g Hele mandler 

 
Passions Trøffel: 

150 g Passions pure 
75 g Fløde 

500 g Hvid chokolade 
 
Spraychokolade: 

50 g Cacaosmør 
50 g Chokolade 65 % 

 
Hovedopskrift pr kage: 

50 g Brownie 
5 g Karamel 

30 g Passions trøffel 
 
Pynt: 
2 g chokoladepynt m. marengs, saltede mandler og 
passions trøffel. 
5 g mørk chokoladespray 
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Yellow passion  
 
Fremgangsmåde: 
 

Mørk Brownie. 
Æg, sukker, vaniljesukker, mel og salt piskes i 8-10 min. Smør og chokolade smeltes. De saltede 
mandler hakkes groft. Chokoladeblandingen og mandlerne vendes i dejen. Sprøjtes i forme 
flexipan 1270-F14. Bages ved 180 °C i ca. 12 min. 
 

Saltede mandler. 
Salt og vand blandes i en gryde og det sættes til at koge. Når al salten er opløst tages gryden af 
komfuret og mandlerne tilsættes. Mandlerne skal nu ligge i det salte vand i 20 min. Derefter 
tages de op og spredes ud på en bageplade og bages ved 175 °C i ca. 15 min. Det er meget 
vigtigt at der bliver rørt rundt i dem engang imellem inde i ovnen. 
 

Passions Trøffel. 
Reducer pureen ned til 75 g. Fløde og pure koges op og chokolade tilsættes. Hældes i en 
sprøjtepose og stilles på køl til næste dag.   

 

Spray chokolade. 
Det hele smeltes sammen over et vandbad. Sprayes derefter på kagen.  
 

 Hovedopskrift. 

Brownie vendes ud af formen. Der sprøjtes en stribe karamel på. Ovenpå sprøjtes der tre 
rosetter med passionstrøflen. Stilles på frost 1 time og sprayes med chokolade. Start med at 
sprøjte 15 g mazarinmasse i    (navn på form). Derefter kommes 10 g ananas i på midten 
således der ikke kommer noget ud af siderne i det færdige resultat. Ovenpå sprøjtes 30 g 
mazarinmasse.  Mandlerne hakkes groft og lægges forsigtigt ovenpå mazarinmassen. Bages 
ved 200 °C i ca. 17 min. 

 

Pyntes med chokolade med marengs, saltede mandler og passions trøffel. 
 

Vægt pr. stk. 92 g   
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