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Mild som sommer 
 

 

 

Fremgangsmåde - se næste side 

Chokoladebund: 
200 g Smør 
200 g Farin 
300 g Æg 
130 g Hakket Jivara chokolade 
150 g Ristet fint hakket hasselnødder  
160 g Hvedemel 

10 g Bagepulver 
50 g Kakao 

  Lidt havsalt 

 
Gulerodsfromage: 

200 g Gulerodssaft (reduceret fra 400 g) 
90 g Sukker 

4 bl Gelatine 
¼ stg. Vanilje 

500 g Let pisket flødeskum 
lidt  Citronsaft 

 
Kanelglace: 

15 bl Gelatine 
300 g Mælk 
450 g Fløde 
240 g Glukose 

6 g Hvid farve 
900 g Hvid chokolade, smeltet 
900 g Chokoladecoating, smeltet 

10 stk. Kanelstænger 
 
Kanelchokoladestøv: 

300 g Hvid chokolade 
250 g Sukker 
100 g Vand 

30 g Kanel 
 
Hovedopskrift 6 stk. desserttærter: 

240 g Past. Æggeblommer 
280 g Melis 
720 g Flødeost 

1200 g Piskefløde 
11 bl Gelatine 

1 stk. Vaniljestang Polynesisk 
Lidt g Citronsaft 

 
Pynt: 
Chokoladebue, ristet hasselnødder, let hakket og 
hvid chokoladestøv 
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Mild som sommer (fortsat) 
 
Fremgangsmåde: 
 

Chokoladebund. 
Pisk smør og farin luftigt og vend resten af ingredienserne i til massen er homogen. Fordel i 6 
forme på 24 x 10 cm. Bages ca. 12 min. ved 180 °C. Afkøles. Bundene fryses.  
 

Gulerodsfromage. 
Læg gelatine i blød i koldt vand. Kog gulerodssaften op med sukker og vanilje. Den udblødte 
gelatine smeltes heri. Massen afkøles til ca. 35 °C. Vend i flødeskummet og smag til med citronsaft 
og evt. flormelis. Støb fromagen i små kugleforme eller alternativt som små bomber på silikoneark. 
Fryses. 
 

Kanelglace. 
Læg gelatine i blød i koldt vand. Kog mælk, fløde, glukose, vanilje og kanelstænger op. Smelt den 
udblødte gelatine heri. Opløs farven i lidt vand og tilsæt. Sigt stænger fra og hæld det over 
chokoladen og blend til en homogen masse. Kom kanelen tilbage og læg film helt ned til 
overfladen. Afkøl til næste dag. Ved brug varmes forsigtigt op til 35 °C – blend evt. Så er den klar til 
brug. 
 

Kanelchokoladestøv. 
Smelt chokoladen til ca. 45 °C og hold den varm. Kog sukker og vand til 130 °C og tilsæt 
sukkerlagen til chokoladen under omrøring. Afkøl og vend med kanel. 

 

Desserttærten. 
Læg gelatinen i blød i koldt vand. Pisk æggeblommer, vanilje og melis. Rør flødeosten homogen og 
tilsæt lidt efter lidt æggemassen. Pisk fløden til flødeskum. Den udblødte gelatine smeltes. Lidt af 
ostemassen røres heri og vendes sammen med resten af ostemassen. Flødeskum vendes i og 
smages til med citron og flormelis.  
Fyld 1 cm i 6 forme (24 x 10 cm) og frys i 2 min. Læg frosne kugler af gulerodsfromage hul i hul i 2 
rækker. Derpå fyldes resten af fromagen i formene og en frossen chokoladebund lægges ovenpå. 
Fryses helt ind. Overtrækkes med kanelglace. Skær enderne af og sæt på pap eller fad.  
 

Pyntes med en chokoladebue, ristet hasselnødder, let hakket og hvid chokoladestøv. Tø op! 


