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Appelsin Delux 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Appelsin legeret creme: 
250 g Appelsinsaft 

50 g Citron saft 
10 g Revet appelsin skal 

200 g Sukker 
200 g æggeblommer 
200 g Æg 

5 stk. Gelatine 
200 g Smør 

 
Nøddekage masse: 

975 g Ristet hasselnøddeflager 
375 g Hvedemel 

3 knsp salt 
10 g Bagepulver 

600 g Æg 
750 g Sukker 
450  g Smør 

 
Strøssel: 

200 g Hvedemel 
100 g Røre margarine 
200 g Cremepulver 
200 g Brun farin 
100 g Smør 

10 g Bagepulver 
 
Hovedopskrift til 6 stk. tærter: 

1020 g Appelsin legeret creme 
2400 g Nøddekage masse 

810 g Strøssel 
 
Pynt: 
Flormelis, appelsinskiver, marengs, chokoladebånd 
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Appelsin Delux (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Appelsin legeret creme. 
Gelatine sættes i blød i koldt vand. Saft og skal bringes i kog i en gryde.  
Rør sukker, blommer og æg sammen. Tilsæt saften og rør godt ved svag varme, til det er legeret. 
Gelatine tilsættes og røres ud. Smeltet smør tilsættes og blendes med en stavblender til det er en 
ensartet og cremet. I hvert rum i en Flexipan måtte nr. 1230, kommes 170 g creme og stilles på 
frost til dagen efter. 
 

Nøddekage masse. 
Kom nødder, mel salt og bagepulver i en nøddehakker og hak det hele. Pisk sukker og æg til en 
luftig masse. Æggemassen, det smeltede smør og nøddeblandingen vendes forsigtigt i en skål til 
det er en ensartet masse. 

 

Strøssel. 
Det hele kommes i en kedel og køres sammen til smulder med en spartel.  

 

Tærten. 
I en Flexipan form nr. 338 kommes 200 g Nøddekagemasse. Et indlæg af appelsinlegeringen 
trykkes ned oven i. Derpå kommes endnu 200 g Nøddekage masse på. Glattes ud. Til sidst kommes 
135 g Strøssel på.  

  

Bages ved 170 °C i ca. 25-30 min. 
 

Afpyntes. 


