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Bermuda  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fortsættes på næste side 

Brownies bund: 
500 g Smør 
280 g Sao Thorme 70 % chokolade 
190 g Blommer 
350 g Brun farin 
240 g Sukker 

30 g Kakao 
290 g Mel 
290 g Hvider 
300 g Ristet hele mandler med hinde 
100 g Peanuts 

 
Tonga Ganache: 

140 g Piskefløde 
1 stk. Tonga bønne 

50 g Glukose 
240 g Ambra Java flødechokolade 

75 g Smør 
  Ganske lidt stødt peber 

 
Mango/passion Gele: 

60  g Mango puré/Citronsaft og citronskal 
280 g Passion puré 

40 g Citronsaft 
230 g Sukker 

8 g Pektin 
1 knsp. Stødt sort peber 

 
Sesam crunch: 

75 g Sukker 
75 g Ristet sesam 

5 g Salt 
 
Yoghurt fromage 

200 g Yoghurt naturel 
50 g Creme Fraiche 38 % 

1 stg. Vanilje 
200 g Piskefløde 

4 bl. Husblas 
  Lidt citronsaft 
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Bermuda (fortsat)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fremgangsmåde: 
 

Browniebund. 
Smør smeltes. Smør og chokolade blandes til chokoladen er smeltet. Blommer, farin, sukker, kakao 
og mel tilsættes den smeltede smør/chokolade masse. Hviderne piskes stive og vendes i. Massen 
fyldes i kantbakke, drysses med mandler og peanuts. Bages 10-11 min. ved 190 °C.  

 

Tonga Ganache. 
Fløde, Tongabønne og glukose koges op. Fløden trækker ca. ½ time, hvorefter den sigtes over den 
smeltede chokolade. Der laves en emulsion, hvorefter smør og peber tilsættes. Massen røres 
blank og skinnende. 
 

Mango/passion Gele 
Mango pure, passion pure, citronsaft, peber og 200 g af sukkeret koges op. Det resterende sukker 
og Pektin blandes, og hældes op i den kogende masse. Hele massen koges til 105 °C, til den tykner. 

 

 
 
 
Fortsættes på næste side 
  

Citron Glace: 
245 g Citronsaft 

75 g Sødmælk 
250 g Sukker 

1 stg. Vanilje 
100 g Mørk chokolade 
100 g Lys chokolade 
100 g Hvid chokolade 

8 bl. Husblas 
210 g Miroir neutre gele 

  Lille knivspids bronze farve 
½ g Rød farve 

  Lille knivspids sort stødt peber 
 
Hovedopskrift pr. tærte: 

140 g Browniebund 
60 g Tonga Ganache 

140 g Browniebund 
190 g Passion/mango gele 

30 g Sesam crunch 
260 g Yoghurt fromage 
170 g Citronglace 

 
Pynt: 
15 g Cornello af Tonga Ganache 
20 g Hakket peanuts i kanten, hvid chokolade firkant 
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Bermuda (fortsat)  
 
Sesam crunch. 
Sukkeret smeltes gyldenbrunt og den ristede sesam kommes i. Massen hældes ud på en 
gummimåtte og der drysses salt over. Det æltes sammen og afkøles. Hakkes til fint crunch. 

 

Yoghurt fromage. 
Den tempereret Yoghurt naturel og Creme Fraiche blandes sammen med vaniljen og citronsaften. 
Den udblødte husblas smeltes og blandes forsigtigt med lidt af yoghurt massen. Resten vendes 
forsigtigt i. Hvorefter den let pisket fløde vendes i.  
 

Citron Glace. 
Citronsaft, mælk, sukker og vanilje koges op. Den udblødte husblas tilsættes. Massen hældes over 
chokoladen, og der blendes forsigtigt så ingen luft blendes i. Geleen blendes forsigtigt i 
chokolademassen sammen med peber og farve.  

 

Desserttærten. 
Med en udstikker, der er ca. 1 cm mindre end Valrhonas form 2822. udstikkes 2 stk. browniebund. 
Den ene lægges i bunden af udstikker formen. Herpå kommes 60 g Tonga Ganache og ovenpå nok 
en browniebund. Den lune passion/mango gele hældes ovenpå bundene. Sesam crunchen drysses 
ovenpå. Kagen sættes til ”krystallisering” ved stuetemperatur i ca. 1 time. Udstikker formen tages 
af og Valrhona udstikker 2822 lægges rundt om kagen. Således der er 1 cm ”luft” hele vejen rundt. 
Yoghurt moussen hældes i formen. Kagen sættes på frost og overtrækkes med Glace, der er ca. 30 
°C varm.  
 

Der pyntes med en cornello af Tonga Ganache, sprøjtet med sort chokolade, klar gele med vanilje 
en hvid chokolade kvadrat og hakket peanuts i kanten. 

 

Vægt 1025 g pr stk. 
 

 


