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Black Lemon  
 

 

 

Fortsættes på næste side 

Nøddebund: 
40 g Ristede mandler med hinde 
50 g Tuc kiks 

5 g Kakao nips 
50 g Hakket peanuts 
20 g Valnødder 
80 g Mørk chokolade 
25 g Smeltet smør 

2 g Salt 
 
Brownie bund: 

500 g Smør 
280 g Sao Thome 70 % chokolade 
190 g Blommer 
350 g Brun farin 
240 g Sukker 

30 g Kakao 
290 g Mel 
290 g Hvider 
100 g Peanuts 
300 g Ristet hele mandler 

 
Dulcey Ganache: 

150 g Piskefløde 
30 g Glukose 

400 g Dulcey chokolade 
140 g Saltet smør 

 
Citron/lime ganache: 

100  g Piskefløde 
475 g Hvid chokolade 

50 g Smør 
5 stk. Citroner / saft af ½ citron 
4 stk. Lime (skal af) 
1 knsp Stødt sort peber 

 
Citron Glace: 

245 g Citron saft 
75 g Mælk 

250 g Sukker 
1 stg. Vanilje 

300 g Hvid chokolade 
8 stk. Husblas 

210 g Miroir neutral gele 
1 knsp Gul farve (lille) 
1 knsp Sort stødt peber (lille) 
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Black Lemon (fortsat)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fremgangsmåde: 
 

Tuc bund. 
Alle ingredienserne blandes. ”puttes” i en oval metalform 3,5 * 6 og ”mases” let til den er fast. 

 

Brownie bund. 
Smørret smeltes. Smør og chokolade blandes til chokoladen er smeltet. Blommer, farin, sukker, 
kakao og mel tilsættes den smeltede chokolade/smør masse. Hviderne piskes stive og vendes i. 
Massen puttes i en kantbakke, drysses med mandler og peanuts. 
Bages i 10-11 min. ved 190 °C. 

 

Dulcey Ganache. 
Fløden koges med glukosen. Hældes over den smeltede chokolade. Der laves en emulsion med 
smørret. 
 

Citron/lime ganache. 
Fløden koges op. Chokoladen smeltes og fløden blandes i. Der laves en emulsion og smør tilsættes. 
Til sidst tilsættes skal og saft af citron og lime. Når ganachen har sat sig, er den klar til at blive 
”scooped” til cornello (Formet med en varm ske til små ”æg). Stilles herefter på frost. Overtrækkes 
i citron glacen direkte fra frost. 

 

Citron Glace. 
Citron saft, mælk, sukker og vanilje koges op. Den udblødte husblas tilsættes. Massen hældes over 
chokoladen, og der blendes forsigtigt således ingen luft blendes i. Miroir geleen blendes forsigtigt i 
chokolademassen sammen med peber og farve. Massen stilles til side ca. 1 time inden brug. 

 

Kagen. 
Browniebunden udstikkes med en lidt mindre ring end formen og lægges på Tuc bunden. Derpå 
kommes den lune Dulcey Ganache  så den dækker siderne og toppen. Kagen sættes nu på frost. 
Når den er frosset, fjernes ringen, og den sprøjtes med sort chokolade.  

Af Citron/Lemon ganachen laves en cornello, som sættes på frost. For derefter i frosset tilstand, at 
blive overtrukket med Citron glacen. Dette placeres ovenpå Dulcey ganachen.  
 
 

Pyntes med en hvid chokolade firkant. 
 

 

Hovedopskrift pr. kage: 
10 g Tuc Bund 

7 g Brownie bund 
20 g Dulcey ganache 

2 g Spray chokolade 
17 g Citron/lemon ganache 

8 g Citron Glace 
 
Pynt: 
Hvid chokolade firkant 


