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Dolce Nonna 
 

 

 

 

 

 

Fortsættes på næste side  

Chokoladebund: 
450 g Mørk chokolade 67 % 
500 g Smør 
440 g Sukker 
440 g Æg 
140 g Hvedemel 

 
Jordbær-rabarber kompot: 

800 g Rabarber 
200 g Jordbær 

½ stk. Citron 
50 g Vand 

2 stg.  Vanilje 
500 g Sukker 

60 g Quelli 
 
Jordbær-rabarber fromage: 

800 g Rabarber 
200 g Jordbær 

½ stk. citron 
50 g Vand 

285 g Sukker 
285 g Past. Æggeblommer 

36 g Husblas 
1430 g Fløde 

2 stg. Vanilje 
 
Hvid Mousse: 

1050  g Fløde 
1,5 stk. Vanilje 

180 g Sødmælk 
50 g Sukker 

7,5 bl. Husblas 
470 g Hvid chokolade 
230 g Creme Fraiche 

70  g æggeblommer 
 
Hvid Glaze: 

800 g Fløde 
14 g Husblas 

112 g Vand 
800 g Hvid chokolade 

35 g Hvid pulver farve 



Danmarks Bedste Desserttærte 2013 
Bettina Millner Lange, Schweizerbageriet, Aarhus 

  Se flere opskrifter på www.bkd.dk 

 

Dolce Nonna (fortsat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Lakrids Marengs: 
150 g Æggehvider 

50 g Sukker 
10 g Lakridspulver 

 
Chokoladejord: 

100 G Mørk chokolade 67 % 
 
Hovedopskrift pr. desserttærte: 

124 g Chokoladebund 
250 g Jordbær-rabarber kompot 
284 g Jordbær-rabarber fromage 
322 g Creme Fraiche fromage 
110 g Glaze 

 
Pynt: 
Lakrids marengs, 20 g chokoladejord, 30 g friske bær, 
1 g frysetørret rabarber, 2 bl. citronmelisse 
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Dolce Nonna (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Chokoladebund. 
Smelt chokoladen. Smør og æg piskes hvidt. Æg hældes i lidt af gangen. Chokolade tilsættes. Mel 
vendes i. Vejes af på 1.500 g og bages ved 200 °C i 10 min. 
 

Jordbær-rabarber kompot. 
Kog rabarber, jordbær, citronsaft, vand og vaniljestængerne. Bland sukker og Quelli og tilsæt det 
kompotten under piskning. Sættes på køl. 

 

Jordbær-rabarber fromage. 
Kog rabarber, jordbær, citronsaft, vand og sukker. Den udblødte husblas tilsættes kompotten. Pisk 
æggeblommer og tilsæt den kogende kompot under piskningen. Pisk til højeste volumen. Pisk 
fløden til Creme Fraiche konsistens. Mæng flødeskum med æggemassen. 
 

Hvid Mousse. 
Pisk fløde til creme Fraiche konsistens og stil til side. Kog sødmælk, sukker og vaniljestænger. Den 
udblødte husblas puttes i den kogende mælk. Rør sammen og hæld det over den hvide chokolade. 
Bland creme Fraiche og æggeblommer i massen. Flødeskum vendes i. 

 

Hvid Glaze.  
Husblas sættes i blød i de 112 g vand. Fløden varmes til kogepunktet. Husblas og vand hældes i 
den kogende fløde. Tages af varmen. Chokoladen blandes i. Pulverfarven tilsættes. Blendes efter 
med en stavblender. Afkøles indtil massen når en cremet konsistens. 
 

Lakrids Marengs.  
Pisk hvider og sukker til højeste volumen. Tilsæt lakridspulver. Sprøjt ud i små dutter. Bages i ovn 
ved 100 °C i 30 min. Sluk ovnen og lad marengsen stå og tørre indeni ovnen til næste dag. 
 

Chokoladejord. 
Blend chokoladen indtil det ligner jord. 

 

Desserttærten. 
Udstik chokoladebunden, så den passer til en form på 16 Ø. Put chokoladebunden i ringen og fyld 
jordbær-rabarber kompotten i. Fyld jordbær-rabarber fromagen i. Sættes på frost til næste dag. 
Tag den støbte tærte og put den i en form, der er 18 Ø. Fyld den hvide mousse i formen, så den 
omslutter den lille tærte. Stilles på frost til næste dag. Tages ud af formen. Glaze smøres på. 
 

Tærten pyntes med lakridsmarengs, chokolade jord, frysetørret rabarber, citronmelisse4 og friske 
bær. 


