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Fremgangsmåde - se næste side  

Hvid chokolade og macademia bund: 
312 g Blødt smør 
312 g Mel 
375 g Æg 
687 g Sukker 
130 g Hvid chokolade 
120 g Macademia 

 
Kirsebærpure: 

300 g Kirsebær 
60 g Sukker 
34 g Vand 
¼  Appelsin skal 

 
Hvid chokolade trøffel: 

240 g Fløde 
480 g Hvid chokolade 

30 g Frasigtet kirsebær fra pureen 
15 g Kirsebærpure 

 
Hovedopskrift: 

150 g Bund 
390 g Trøffel 

6 tsk. Pure 
 
Pynt: 
Miroir Glaze 
6 stk. Amarena kirsebær 
Mørk chokoladebånd 
6 stk. halve mørke chokolade skaller 
Frysetørret kirsebær 
Kirsebærpure 

http://www.bkd.dk/
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Cherry cups  
 
Fremgangsmåde: 
 

Hvid chokolade og macademia bund . 
Chokoladen og nødderne hakkes groft og det hele blandes sammen til en ensartet masse. Det 
kommes i en foret 30 x 40 bakke, glattes ud og bages ved 200 °C i 20-25 min. 
 

Kirsebærpure. 
Sukker opløses i vandet og kirsebærrene plus appelsinskallen kommes i. Dette koger på 
middelvarme en times tid. Herefter sigtes det og kommes på køl. Gem det frasigtede fra pureen. 
 

Hvid chokolade trøffel. 
Den hvide chokolade smeltes. Fløden koges op med det frasigtede fra pureen og tilsættes de 15 g 
pure. Sigtes over den hvide chokolade og røres sammen.   
 

Hovedopskrift. 

Bundene stikkes ud i 25 g, 4,5 cm i diameter, i 5 cm høje ringe. 65 g Hvid chokolade trøffel hældes i 
ringene og 1 tsk. pure hældes midtpå og swirles ned og rundt i trøflen. Stilles på frost. Tages ud fra 
frost, tages ud af ringene og Glaze kommer på. Fyld de halve chokoladeskaller med en smule 
kirsebærpure og kirsebærret heri. Der kommes små ”chokoladestilke” i kirsebærret. Der laves et 
chokoladebånd på stribet plast af halv højde til siden af kagen. 
Kirsebærskålen lægges oven på kagen og der lægges lidt frysetørret kirsebær ved siden af.  
 

Pyntes med Miroir Glaze, Amarena kirsebær, Mørk chokolade bånd, halve mørke chokoladeskaller, 
frysetørret kirsebær og kirsebærpure. 
 

Vægt pr. stk. 95 g 
 

Udbytte 6 stk.   
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