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Sweet Pink 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Chokoladebund: 
250 g Smør 
375 g Brun farin 

3 g Nescafe 
20 g Vand 

190 g Æg 
50 g Vanilje 

315 g Hvedemel 
15 g Bagepulver 
15 g Natron 

100 g Kakao 
375 g Sødmælk 
190 g Abrikosmarmelade 

 
Hyben rosenblads chokolade creme: 

250 g Fløde 
130 g Hvid chokolade 

20 g Hyben rosenblade  
  Lidt sukker 

 
Hyldeblomst/jordbærmousse: 

6 bl. Husblas 
200 g Puré (100 g jordbær/100 g hyldeblomst) 
140 g Sukker 
120 g Æggeblommer 
260 g Fløde 

 
Hovedopskrift for 2 stk. desserttærter:  

400 g Chokoladebund 
100 g Hyben rosenblads chokolade creme 
600 g Hybenblomst/jordbærmousse 
200 g Overtræks ganache 

 
Pynt: 
Marcipansommerfugl, marengs, chokoladepynt, 
jordbær 
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Sweet Pink (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Chokoladekagedej. 
Smør og farin røres. Derefter tilsættes vand, nescafe og æg lidt efter lidt. Så køres alle tørstofferne 
i, derpå abrikosmarmeladen og til sidst mælken + rød pastafarve. Dejen fyldes i den halvkugle 
formet forme 16 cm Ø, som er sprayet med fedtstof og bages ved 180 °C i ca. 15 min. 
 

Hyben rosenblads chokolade creme.  
Fløden koges og hældes over den hvide chokolade. Hyben rosenblade blendes med lidt sukker og 
tilsættes. Massen lukkes tæt med film og afkøles et døgn på køl.   
 

Hyldeblomst/jordbærmousse. 
Husblas sættes i blød i koldt vand. Fløden piskes til let konsistens, æg og sukker piskes til højeste 
volumen. Puréen tilsættes den piskede masse og derefter tilsættes gelatinen. Til sidst vendes 
fløden i. 

 

Desserttærten. 
Chokoladebund stikkes ud 1 cm fra formens kant 16 cm Ø (husk at fore kant). Chokoladecremen 
kommes ovenpå. Fryses. Til sidst kommes moussen på. Kagen stryges og fryses. Overtrækkes med 
overtræksganachen. 

 

Desserttærten pyntes med en rød marcipan sommerfugl, marengs, chokoladepynt, mynteblad og 
jordbær. 


