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Going Purple 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde - se næste side  

Stjernebund: 
625 g Margarine 

1375 g Sukker 
625 g Mel 
750 g Æg 
500 g Hasselnødder 

 
Knas: 

300 g Hvid chokolade 
900 g Praliner 
450 g Paliette Feulitine 

6 g Havsalt 
 
Solbærtrøffel: 

300 g Solbær, frost 
300 g Fløde 
400 g Hvid chokolade 

 
Solbær kompot: 

2500 g Solbær, frost 
500 g Sukker 
300 g Vand 

  Hvid chokoladeskal 
 
Hovedopskrift pr. kage: 

20 g Stjernebund 
7 g Knas 

50 g Trøffel 
7 g Kompot 
2 g Hvid chokolade kugle 

 
Pynt: 
Hvid chokoladebånd 
Hvid chokolade jord, sølvstøv 
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Going Purple (fortsat) 
 

Fremgangsmåde: 
 

Stjernebund. 
Margarine og sukker køres sammen til det er klumpfrit. Æg tilsættes langsomt og kanterne skrabes 
undervejs. Mel tilsættes og til sidst røres hasselnødder i. Fordeles i en foret ramme og bages ved 
180 grader i ca. 15 min. 
 

Knas. 
Smelt hvid chokolade og Praliner sammen. Vend Paliette og havsalt i. Smør ud på papir på en 
plade (60x40). Sættes på frost. Udstikkes med rund udstikker på 5cmØ. 

 

Solbærtrøffel. 
Solbær og fløde koges ind til 300 g væske. Hældes med samme over den hvide chokolade. Røres 
sammen til en helt ensartet masse. Køles lidt af før det kan bruges, så det ikke smelter den hvide 
chokolade kugle. 

 

Solbærkompot. 
Det hele koges i 30 min. Blendes og koges i yderligere 30 min. under jævnlig omrøring. Afkøles i 
skoldede beholdere. Når det er helt koldt sprøjtes det i de hvide chokoladeskaller.  

 

Kagen. 
Stjernebunde stikkes ud med en rund udstikker 5cmØ. 5 g Solbærtrøffel sprøjtes på bunden. En 
skive Knas lægges på og trykkes ned. Den hvide chokoladekugle med Solbær kompot lægges i og 
Solbærtrøffel hældes over til kanten af ringen. Sættes på frost natten over (min. 4 timer). Tømmes 
ud af formene og et bånd af tempereret hvid chokolade kommes omkring. 
 

Chokolade jord og sølvstøv drysses på midten af kagen. 


