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Gamle Klæder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde - se næste side 
  

Lakrids kransekage: 
700 g Mandelråmasse, Valencia 
200 g Brun farin 

50 g Past. Hvider 
80 g Sød lakrids sirup 
10 g Flagesalt 

 
Mangogelé: 

170 g Mango puré 
20 g Citron saft 
25 g Glukose 
13 g Trimoline 
26 g Melis 

3 g Pektin 
 
Citrus ganache: 

100 g Fløde 
250 g Hvid chokolade 

1 stk. Lime 
1  stk. Citron 

50 g Smør 
1/3 stg. Vanilje 

 
Hovedopskrift 25 stk.: 

1040 g Lakrids kransekage 
255 g Mango gelé 
900 g Citrus ganache 

 
Pynt: 
Glasur finsprøjtning 
Forstøvet hvid chokolade 
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Gamle Klæder (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Lakrids kransekage. 
Mandelmasse, sukker og salt til en ensartet masse. Tilsæt sirup og hvider og kør massen blød. Rul 
ud på ca. 7 mm tykkelse mellem to stykker bagepapir. Stik massen ud med udstikker (Demarle, 
DEC 1154) og bag kransekagen på 225 °C i ca. 6 min. 
 

Mango gelé. 
Melis og pektin blandes. De resterende ingredienser giver et opkog, derefter tilsættes melis og 
pektin og gives et opkog under omrøring. Og støbes i silikoneforme (Demarle, ref FP 2150).   
 

Citrus ganache. 
Fløde, limesaft og skal, citronsaft og vanilje koges op og hældes over det hvide chokolade. Smørret 
blendes i massen når den er under 30 °C. Støbes til sidst i silikoneforme (Demarle. Ref FP 1152). 
Placer Mango geléen oven i ganachen. 

 

Kagen. 
De frosne ganacher placeres på en dypperist og sprayes med en malerpistol med hvid chokolade. 
Spray derefter et tyndt lag med farvet kakaosmør ovenpå det hvide chokolade. Flyt derefter de 
sprayede ganacher over på den bagte lakridsbund med en palet. 
 

Lav en kornet med sprøjteglasur og finsprøjt kagerne som et klassisk stykke kransekage. 
 

 


