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Citronmånes nye klæder  
 

 

 

Fremgangsmåde - se næste side 

Marcademiabrownie: 
125 g Smør 

75 g 65 % chokolade  
45 g Blommer 
80 g Farin 
50 g Sukker 

7,5 g Cacao 
65 g Mel 
65 g Hvider 
55 g Karamelliserede Marcademianødder 

 
Citron/ingefær ganache: 

150 g Citronsaft 
300 g Hvid chokolade 

80 g Honning 
50 g Smør 
20 g Revet ingefær 

 
Karameltrøffel med Marcademianødder: 

8 stk. Trøffelkugler af 823 mælkechokolade 
80 g Karamel 
50 g Hak. Karameli. Marcademianødder 

 
Ristede Marcademianødder: 

100 g Marcademianødder 
25 g Sukker 

1 knsp. Flagsalt 
 
Pynte marengs: 

20 g Æggehvider 
40 g Sukker 
¼ stg. Vanilje 

 
Spraychokolade: 

50 g Cacaosmør 
50 g Chokolade 65 % 

 
Hovedopskrift: 

8 stk. Browniebund 6 cm 
8 stk. Citron/ingefær ganache i gummiform 
8 stk. Karameltrøffel m Marcademianødder 

10 g Spray chokolade 
8 stk. Marengstoppe 
8 tsk. Hakket ristede Marcademianødder 

 
Pynt: 

Chokolade halvmåne. Marengs og hakket ristede 
Marcademianødder med lidt revet citron 
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Citronmånes nye klæder  
 

Fremgangsmåde: 
 

Marcademiabrownie. 
Smelt smør og kom chokoladen i. Rør derefter de andre ingredienser i (minus karamelliserede 
nødder) og pisk hviderne stive. Vend det forsigtigt sammen og kom det i en bradepande og kom 
de hakkede Marcademianødder ovenpå. Bages i 12-15 min. ved 180 °C. 
 

Citron/ingefær ganache. 
Reducer citronsaften, kom ingefær og honning i mens det reducerer. Hæld det over chokoladen og 
lav en emulsion ved 40 °C. Massen fordeles på 8 gummiforme model SF 003 Silikomat 6 cm i 
diameter. Heri kommes en karameltrøffelkugle i midten.  
 

Karameltrøffel med Marcademianødder. 
Støb skallerne af temp. chokoladefyld dem med karamel. Luk dem og tril dem i hakkede 
Marcademianødder.   
 

Ristede Marcademianødder. 
Smelt sukker. Når det er brunt og flydende tilsættes nødderne og salt til sidst. Efter afkøling 
hakkes flagerne fint. Bruges til karamelkugler, bund og pynt.  
 

Pynte marengs. 
Pisk det hele sammen og sprøjt det ud i små toppe. Bages i 1 time ved 100 °C.  
 

 Hovedopskrift. 

Stik brownie ud vendes med Marcademianødderne nedad og lav en fordybning i midten. Kom 
citron/ingefær ganachen ovenpå. Sæt den i fryseren i ca. en time inden den overtrækkes med 
spraychokolade til sidst sættes kagen fast med tempereret chokolade på pap. 

  

Pyntes med en marengstop, hakket ristede Marcademianødder og en chokolade halvmåne 
fastgjort med tempereret chokolade. 
 

Vægt pr. stk. 98 g 
 

Udbytte 8 stk. 
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