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Fremgangsmåde - se næste side 

Browniebund: 
500 g Smør 
300 g Mel 

15 g Bagepulver 
200 g Sukker 
300 g Muscovado sukker 

5 stk. Æg 
2  stg. Vanilje 

300 g Grovhakket ristede mandler 
300 g Grovhakket ristede valnødder 
700  g Karamelliseret hvid chokolade 
300 g Mandelmel 

2 stk. Saft af citroner 
4 stk. Skal af citroner 

Lidt  Salt 
400 g Ristede valnødder 

 
Mørk ganache: 

230 g Fløde 
20 g Glukose 

700 g 69 % chokolade 
200 g Smør 

 
Hvid ganache: 

110 g Fløde 
30 g Glukose 

900 g Hvid chokolade 
140 g Citronsaft 

5 stk. Skal af citroner 
2 stk. Lime (skal og saft) 
1 knsp. Fint sort peber 
1 g Maldon Sea salt 

125 g smør 
 
Hovedopskrift: 

2 stk. Browniebunde 
1 stk. Ganache 
1 stk. Hvid ganache 

50 g Blendet rålakrids 
 
Pynt: 
Hvid chokoladepynt med kakaosmør m/grøn og gul 
farve 
Kagen sprøjtes med hvid chokolade 
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Fremgangsmåde: 
 

Browniebund. 
Smeltet smør, sukker, Muscovado sukker og vaniljesukker piskes. Æg piskes i et ad gangen. Mel og 
bagepulver blandes og røres i. Den karamelliserede hvide chokolade, der er bagt 45 min ved 130 
°C, blendes og vendes i sammen med de resterende ingredienser. På toppen fordeles de 400 g 
ristede valnødder. Opskriften passer til en kantbakke og bages ved 190 °C i ca. 15 min. Efter afbagning 
trykkes den let. 
 

Mørk ganache. 
Fløde og glukose koges. Blandingen tilsættes chokolade lidt af gangen. Det tempererede smør 
tilsættes (emulsion).  
 

Hvid ganache. 
Fløde og glukose koges.  Blandingen tilsættes chokolade lidt ad gangen. Det tempererede smør 
tilsættes (emulsion). De øvrige ingredienser tilsættes herefter.   
 

 Hovedopskrift. 

Start med browniebund med valnødderne opad. Herpå lægges mørk ganache. På den mørke 
ganache drysses rålakrids. Derpå lægges endnu en browniebund (med valnødderne nedad). Den 
hvide ganache påføres øverst (gem en smule til færdiggørelse af pynten). Når den hvide ganache 
næsten har sat sigføres en paletkniv på langs med pladen, således at der dannes striber/bølger på 
toppen. Fryses.  
Markér herefter hvor der skæres og fordel resten af den hvide ganache i små klatter (en i øverste 
højre hjørne på hvert stykke. Dette for at løfte pynten til sidst, så den ligger stabilt). Sprayes med 
hvid chokolade og skæres derefter i stykker á 2,5 x 9 cm.  
 

Pynt: smeltet grøn cacaosmør pensles tilfældigt/groft på plastik. Når den har sat sig, pensles der 
smeltet gult cacaosmør tilfældigt/groft ovenpå. Når det har sat sig påføres hvid chokolade. Når 
dette næsten har sat sig skæres det i stykker á 2 x 4,5 cm. Sæt en varm paletkniv på det ophøjede 
hjørne og læg pynten derpå. 
 

Vægt pr. stk. 85 g 
 

Udbytte 120 stk. 
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