Svenskt socker
på landslagsnivå

14 INSPIRERANDE RECEPT I SAMARBETE MED SVENSKA KONDITORLANDSLAGET

Mästarmöte i sött
Den vackra bakelsen Persiko
blomster är inte bara ett delikat
bakverk utan även ett konstverk.
När den bärs fram ler landslags
kollegorna mot Mattias Ljungberg.
Mattias kan känna sig mer än
nöjd. Han är även pappa till Pâte
à choux Kvintett med pralinékräm
och den läckra Cheesy berry
bomb, som får sommarsmakerna
blåbär och hallon att lyfta.
Runt bordet möts den söta
gastronomins absoluta toppskikt.
De som är Sveriges medaljhopp
i Konditor-VM 2015. De som
är proffs på socker och sött.
Socker är självklart en mycket
viktig ingrediens i bakverk och
desserter – och då måste det
vara äkta vara. Allra helst svenskt
socker från den naturliga råvaran
sockerbeta.

MOT GULDET MED
MÄSTERLIGA BAKVERK
Svenska Konditorlandslaget
vann brons i den europeiska
uttagningen till Konditor-VM
2015. Nordic Sugar är huvud
sponsor och stöttar landslaget
på resan fram till VM och Coupe
du Monde de la Pâtisserie i Lyon
2015. Samarbetet har redan burit
frukt och här har vi förmånen
att få presentera 14 fantastiska
bakverk och desserter som
landslaget har skapat.
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Johan Sandelin har bakat små
bröd. Tre sorters oemotstånd
ligt goda kakor. Mormors kakfat
förgylls av Johans klassiska kakor
med en twist. Florsocker används
både som luftig ingrediens och
dekor. Kardinalshattarna får smak
och färg av mörkt muscovado
socker.
Mattias Ljungberg har skapat alla
sina goda skönheter, i kategorin
sött och krämigt, med svenskt
socker.
I avsnittet desserter – choklad,
frukt och freestyle med svenska
bär har Fredrik Borgskog kreerat
fantasifulla skapelser. Blomkål?
Nej, en härligt galen banan- och
limemoussetårta, och aldrig var
väl marängsviss vackrare. Fredrik
har även omskapat den svenska
rulltårtan med spännande
smaker. Sockerlag är en liten
hemlighet i alla recept.
Frida Leijon bakar makalösa
kaffebröd som andas nytänk och
känns moderna. Fikatraditionen
är tillbaka och sprids i rasande
tempo, även utanför Sverige.
Mördeg, smörfyllning, blåbär
och rabarber sötad med sirap får
alla fikaälskares ögon att tåras.
Ronny Latva älskar choklad.
Det märks. I kategorin

choklad/pralin har han gjort två
sorters oemotståndliga tryfflar.
Grunden till både den mäster
liga chokladtryffeln med rom och
vinbärstryffeln är en professionell
sockerbas.

KVALITET, KVALITET
OCH KVALITET
Historiskt sett var socker en lyx
vara, något för ett fåtal utvalda.
Idag kan alla unna sig en sötsak.
Men hur skapas då ett mästerligt
bakverk? Jo, vi vänder oss till
professionella konditorer med
känsla, kreativitet och yrkesskicklighet som arbetar med
äkta råvaror. Mjöl av bästa sort,
finaste kakaon, färska ägg
och färsk grädde och självklart
socker av bästa kvalitet. Då blir
resultatet fantastiskt.
Våra konditorer vet att socker är
mer än bara sött. Socker ger rätt
textur, höjer smaker och med
socker kan man skapa de allra
vackraste dekorationer. Olika
sockerprodukter ger olika
möjligheter. Med toppkvaliteter
och nyfikenhet skapas underverk.

Varsågod! Låt dig inspireras.
Svenska Konditorlandslaget
bjuder dig på sina bästa recept.

Glad fikastund med konditorerna Fredrik Borgskog,
Ronny Latva, Mattias Ljungberg, Johan Sandelin och Frida Leijon.
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JOH AN S A NDEL IN
S M Å B RÖD – 3 S OR T E R S K A KO R

Nutty
ca 250-300 st

NÖTMASSA

1000 g hasselnötter, rivna
1000 g hasselnötter, grovhackade
1000 g Farinsocker
250 g äppelsylt
500 g mandelmassa
äggvita
hasselnötter, skalade
mörk choklad
kakaobönor, krossade
Blanda nötter, farinsocker, sylt och lös
med äggvita tills den blir spritsbar. Kavla ut
mandelmassa 1½-2 mm tjock och stick ut
med krusig utstickare. Spritsa på nötmassan
och dekorera med en hasselnöt. Baka
i ugnen på 200o C tills de får en vackert
gyllenbrun färg. Låt svalna ordentligt och
doppa sedan i mörk choklad och dekorera
med krossade kakaobönor.

”Sju sorters kakor ska de va’ på ett riktigt
kaffekalas. Roligt ska de också va’. Vi pratar
smaker och byter recept med varandra.
Här bjuder jag på några av mina favoriter.”
JOHAN SANDELIN
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J OHAN S A N DE LI N S V E N SKA KON DITORL A N DSL AGET

J O HA N S A N DE LIN SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Sablétwisters
ca 250 st

DEG 1:

700 g smör
300 g Florsocker
1000 g vetemjöl
80 g ägg
DEG 2:

700 g smör
300 g Florsocker
900 g vetemjöl
80 g ägg
125 g kakao
200-300 g aprikossylt
DAG 1

Blanda de båda degarnas respektive ”torra”
ingredienserna ordentligt. Blanda ner tärnat
rumstempererat smör. Knåda till smidiga
degar och låt degarna vila över natten
i kylen.
DAG 2

Tag ut degarna och knåda dem smidiga.
Kavla sedan ut degarna 3-4 mm tjockt så
kvadratiskt som möjligt. Lägg de utkavlade
degarna på plåtar och ställ in dem i kylen.
När de är riktigt kalla så tar du ut dem
och stryker på ett tunt lager med aprikossylt
på den ena degen. Lägg sedan den andra
degen ovanpå. Skär upp den i 6 mm tjocka
remsor och ”twista” dem sedan.
Ställ in det i kylen igen och kubba sedan
upp i 30-40 mm långa snitt och baka
i ugnen på 165o C tills de får en ljusblond
färg.
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J OHAN S A N D E LI N S V EN SKA KON DITORL A N DSL AGET

J O HA N S A N DE LIN SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Kardinalshattar
ca 100-120 st

1000 g mandelmassa
450 g Muscovadosocker, mörkt
240 g äggvita
Florsocker
Lös mandelmassan med äggvitan och
muscovadosockret och blanda till en slät
och smidig massa. Spritsa ut på bakplåts
papper i femkronorsstora rundlar och pudra
på rikligt med florsocker.
Låt dem torka över natten i rumstemperatur.
Dagen efter så ”nyp” till dem med ett
trefingersgrepp och baka av dem i 180o C
i 8-10 minuter. De skall vara krispiga på
ytan och mjuka inuti. Frys in dem snabbt
och lossa dem sedan från pappret.
Njut med ett glas rom och en kopp gott
kaffe.
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MATTIA S L J UNGB ERG
SÖTT & KRÄMIGT – TÅRTA, BAKELSE OCH PETIT CHOUX

Persikoblomster
40 personer

PISTAGEBOTTEN
1

PISTAGEBOTTEN

PERSIKOMOUSSE

90 g Florsocker
90 g mandelmjöl
80 g ägg
50 g äggula
40 g pistagepasta
115 g vetemjöl
25 drp grön färg

Blanda receptdel 1 och vispa i ca 10
minuter. Blanda receptdel 2 och vispa till
en maräng. Vänd först ner lite maräng
i första blandningen och vänd sedan ner
det resterande av marängen. Bred ut på
en silikonmatta. Baka i ugnen på 220o C
i 7-10 minuter. Stick ut runda bottnar
med en utstickare som är 6 cm i diameter.

Blötlägg gelatinet. Värm purén försiktigt. Mixa
i florsockret med en mixerstav. Blanda i det
smälta gelatinet och blanda i lite utav grädden.
Häll sedan puréblandningen i resten av
grädden i omgångar och vänd runt försiktigt
med en slev.
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SMULTRONGELÉ

160 g äggvita
60 g socker

Blötlägg gelatinet. Blanda agar-agar med
sockret. Värm purén och blanda med
sockerblandningen och den urskrapade
vaniljen. Koka några minuter så det tjocknar
och tillsätt det blötlagda gelatinet. Häll
gelén i små runda silikonformar ca 3-4 cm
i diameter och ställ i frys.

SMULTRONGELÉ

640 g smultronpuré
160 g socker
1/3 st vaniljstång
3,2 g agar-agar
3 st gelatinblad

MONTERING

Spritsa persikomousse till hälften i en bakelse
form. Tryck ner den frysta smultrongelén och
fyll på med lite mousse. Lägg på en pistage
botten och ställ allt i frysen. Plocka de frysta
bakelserna ur sina formar och spraya direkt
med vit choklad med en tryckluftspruta. Viktigt
att bakelserna är kalla när man gör det. Spray
choklad gör man genom att blanda hälften
smält vit choklad och hälften smält kakaosmör
och har man inte tillgång till tryckluft finns det
att köpa färdigt på sprayburk. Dekorera med
en pastilageblomma och en chokladspiral.

PERSIKOMOUSSE

”Färg och form är min passion. ’Visual taste’ är
ett begrepp som jag tagit med mig från mina år
i Kocklandslaget. Vi äter även med ögat. Med två
OS-guld i bagaget så kan vi konstatera att världen
tycker som vi! Å så är jag nog litet romantisk
i mitt söta skapande också.”

1200 g persikopuré
450 g Florsocker
13 st gelatinblad
1200 g grädde

MATTIAS LJUNGBERG
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M AT T I A S LJ UN G B E R G SV EN SKA KON DITORL A N DSL AGET

M ATTIA S LJ UN GB E R G SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Cheesy berry bomb
40 personer

BLÅBÄRSKOMPOTT

BLÅBÄRSKOMPOTT

1000 g blåbär
300 g socker
200 g vatten

Koka upp blåbär, socker och vatten och låt
svalna.
MASCARPONEMOUSSE

MASCARPONEMOUSSE

1000 g mascarponeost
100 g vatten
350 g socker
175 g äggula
22 g gelatin
1100 g grädde
HALLONMARÄNG

80 g äggvita
300 g socker
100 g vatten
300 g hallonpuré
reduceras till 150g
3 st gelatinblad
SOCKERFLARN

150 g torr Fondant
100 g Glukos
100 g honung
20 g hallon, frystorkade, krossade

Blötlägg gelatinet. Koka socker och vatten
tills det når en temperatur på 121o C. Häll det
försiktigt över äggulan under kraftig vispning.
Sänk hastigheten och låt blandningen
fortsätta vispas tills den svalnat. Vispa
grädden och lös upp mascarponen i litet
av den vispade grädden. Tillsätt det smälta
gelatinet och blanda försiktigt med resten av
grädden och äggblandningen.
HALLONMARÄNG

Blötlägg gelatinet. Koka socker och vatten till
122 o C. Häll försiktigt sockervattnet över den
lättvispade äggvitan under kraftig vispning.
Tillsätt den reducerade hallonpurén och
det blötlagda smälta gelatinet. Vispa på låg
hastighet tills marängen har svalnat.
SOCKERFLARN

Koka fondant, glukos och honung till 162o C
och häll ut på en silikonmatta. När karamellen har stelnat bryt sönder den och mixa till
ett fint pulver. Pudra pulvret med en sil över
en rund schablon eller i en utstickarring.
Smält försiktigt i ugnen på hög värme eller
under en karamellampa. Strö lite krossade
frystorkade hallon över plattan.
MONTERING

Häll blåbärskompotten i botten av ett glas
och låt stelna i kylen. Fyll på mascarponemousse och låt stelna i kylen. Spritsa
hallonmaräng ovanpå moussen och placera
ett sockerflarn på. Spritsa ytterligare några
små kulor hallonmaräng på toppen.
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M AT T I A S LJ UN G B E R G SV EN SKA KON DITORL A N DSL AGET

M ATTIA S LJ UN GB E R G SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Pâte à choux Kvintett
40 personer

PÂTE À CHOUX

PÂTE À CHOUX

90 g mjölk
90 g vatten
3½ g salt
7 g socker
70 g smör
115 g mjöl
175 g ägg

Koka upp vatten, mjölk, socker, salt och
smör. Tillsätt mjölet och värm under kraftig
omrörning med en slev i ca 3-5 minuter
tills smeten blir homogen och släpper från
kastrullens sidor. Låt smeten svalna något,
vispa ner äggen lite i taget. Spritsa med slät
tyll, i grupper om fem små sammanhängande
bollar (ca 1-2 cm i diameter) på silikonmatta.
Baka i ugnen på 170o C i 20 minuter.

PRALINÈKRÄM

100 g mjölk
100 g grädde
10 g äggula
20 g socker
150 g mjölkchoklad
50 g mandelpralinè
1½ st gelatinblad

PRALINÈKRÄM

Blötlägg gelatinet. Koka upp mjölk, grädde
och socker. Tillsätt äggulan under omrörning
och värm till 86o C. Tillsätt det blötlagda
gelatinet och blanda därefter ner mjölk
chokladen och pralinèn. Plasta och ställ i
kylen över natten.

DEKORATION

Chokladdekor
Florsocker
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MONTERING

Dela pâte à choux längs med på mitten.
Stoppa pralinèkrämen i en spritspåse med
slät tyll, storlek 10. Spritsa fem små kulor på
den nedre delen av pâte à choux. Lägg på
den övre delen pâte à choux och pudra med
lite florsocker. Montera önskad chokladdekor.
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F REDRIK BORGS KOG
D E S S E R T E R – C H O K L A D, F R U K T O C H F R E E S T Y L E M E D S V E N S K A B Ä R

Tårta Surprise
4-6 portioner

BANANKRÄM

BANANKRÄM

CHOKLADKRISP

1 st banan
½ st lime, juice

Mixa bananen med limejuice. Spritsa i små
formar och frys.

MJÖLKCHOKLADMOUSSE

MJÖLKCHOKLADMOUSSE

150 g Jivara, Valrhona
12 g Manjari, Valrhona
200 g grädde
50 g äggula
50 g sockerlag
(50/50 socker och vatten)
1½ st gelatinblad
25 g feuilletine

Vispa grädden lätt. Vispa äggulan och
sockerlagen. Spara lite av sockerlagen
för att smälta gelatinet. Tillsätt det smälta
gelatinet i den fluffiga gulan. Smält
chokladen och blanda med äggblandning
en. Vänd sedan ner den lättvispade grädden
och feuilletinen. Gjut moussen i form av en
halvmåne, gärna mindre än banan- och
limemoussen. Tryck ner banankrämen
i moussen och frys.

Smält strösockret till en karamell och blanda
med jordnötterna. Häll upp på bakplåts
papper och låt svalna. Hacka dom sedan
grovt. Smält choklad och kakaofett och
blanda med den grovhackade pralinén.
Blanda samman övriga ingredienser
i chokladblandningen och bred ut på
silikonmatta och frys. Hacka sedan i grova
bitar.

BANAN- OCH LIMEMOUSSE

75 g yoghurt, turkisk
135 g vispgrädde
45 g socker
50 g limejuice
65 g bananpuré
1½ st gelatinblad
CHOKLADKRISP

30 g jordnötter, saltade
37 g socker
15 g feuilletine
22 g cornflakes
37 g les Perles, Valrhona
15 g yoghurt, frystorkad
55 g praliné på jordnötter
37 g kakaofett
115 g mörk choklad

BANAN- OCH LIMEMOUSSE

Blötlägga gelatinet. Värm limejuice och
strösocker. Tillsätt gelatinet så att det
smälter. Vispa grädden och blanda ner
bananpuré och yoghurt. Blanda ner lime
juicen i banan- yoghurtblandningen. Vänd
sedan ner grädden. Gjut moussen i en
större form än chokladmoussen. Choklad
moussen måste vara fryst innan man kan
börja med denna.

MONTERING

Det är lite pyssel med denna lilla tårta men
det går enkelt när man gör på detta viset
och du kan förbereda några dagar i förväg.
Ett delmoment varje dag är det bekvämaste
sättet om man inte har en chockfrys.
Börja med att frysa banankrämen och
ploppa ur den när den är fryst. Låt den
vara i frysen så länge. Gör chokladmoussen
och stick ner den frysta banankrämen i.
Låt moussen frysas. Ta banan- och
limemoussen som du spritsat i en större
form och tryck ner chokladmoussen i den.
Strö chokladkrispet på tårtans botten.
Frys allt och ploppa ut när det är fryst.
Bäst resultat får man om det hela får tina
långsamt i kylen.

”Som gammal, hmm, skejtare så gillar jag att skapa
och överraska med nya trick. Utmana mig själv och
överraska gästen på restaurangen med oväntade
smaker till former som jag hittar i trädgården, eller var
som helst i min omgivning. Smaker i harmoni fick jag
lära mig i Kocklandslaget.”

F R E D R I K B O R G S KO G

16

17

F RE D RIK B O R G S KO G SV EN SKA KON DITORL A N DSL AGET

FR E DR IK B O R GS KO G SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Rulltårta med
hallonkräm & björnbärsträngsel
10 portioner

HALLONKRÄM

HALLONKRÄM

200 g hallonpuré, Ravifruit
10 g socker
15 g citronjuice
10 g gelcrème

Mixa alla ingredienser till en klumpfri kräm
och låt stå i kyl 10 minuter. Mixa därefter
igen och fyll upp i spritspåse.
VANILJFÄRSKOST

VANILJFÄRSKOST

400 g färskost
½ st vaniljstång
zest från en ¼ citron
50 g socker
HASSELNÖTSANSLAG

75 g hasselnötsmjöl
60 g vetemjöl
75 g Florsocker
40 g äggula
65 g ägg
115 g äggvita
50 g socker

Skrapa fröna ur vaniljstången och blanda väl
med övriga ingredienser i en vispmaskin.
HASSELNÖTSANSLAG

Vispa strösocker och äggvita poröst.
Vispa sedan upp ägg, äggula och florsocker
poröst. Blanda hasselnötsmjöl och vetemjöl.
Blanda samman alla komponenter och bred
ut på silipatmatta. Baka i ugnen på 230o C
i ca 3-4 minuter.
BJÖRNBÄRSPANNACOTTA

Blötlägg gelatinet. Koka upp grädde och
socker, tillsätt sedan gelatinet och björn
bärspurén. Gjut i en mindre form och frys.

BJÖRNBÄRSPANNACOTTA

75 g björnbärspuré, Ravifruit
75 g grädde
10 g socker
½ st gelatinblad

BJÖRNBÄRSSORBET

Koka ihop sockerlagen och låt svalna.
Blanda sockerlag och björnbärspuré,
smaka av med citron och kör i glass
maskinen.

BJÖRNBÄRSSORBET

250 g björnbärspuré, Ravifruit
MONTERING
150 g sockerlag
Börja med att göra rulltårtan. Spritsa hälften
(135 g socker, 25 g Glukos, 100 g vatten) av hallonkrämen på hasselnötsanslaget
citronjuice
och bred ut över hela. Gör likadant med en
tredjedel av vaniljfärskosten och rulla ihop.
DEKORATION
Rulla ihop i plastfilm så att det fixeras.
Mixade frystorkade hallon
Lägg in i frysen en stund så är det lättare
att skära. Ta sedan ut pannacottan ur frys.
Lägg ut rulltårtan på tallrikarna. Gör kulor
av sorbeten och lägg upp på tallrikar och
placera ut övriga komponenter och avsluta
med det frystorkade hallonpulvret.
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F RE D RIK B O R G S KO G SV EN SKA KON DITORL A N DSL AGET

FR E DR IK B O R GS KO G SV E N SK A KO N D I TO R L A N D SL AG E T

Marängsviss a la Fredrik
10 portioner
PUNSCHRUSSIN

PUNSCHRUSSIN

50 g punsch
100 g russin

Lägg russinen i punsch, låt stå och dra minst
ett dygn.

LAKRITS- OCH CITRONMARÄNG

LAKRITSMARÄNG

50 g socker
25 g Florsocker
60 g citronjuice
8 g äggvitepulver
lakritspulver
svart pulverfärg

Mixa äggvitepulver och citronjuice med en
stavmixer. Fyll över i en vispmaskin och
tillsätt sockret. När smeten börjar hårdna
tillsätt florsockret. Smaka av med lakrits
pulver och ge färg med den svarta pulver
färgen. Strö lite lakritspulver på toppen av
marängen. Torka marängen i ugnen på 75o C
tills den är torr och krispig.

ÖRTPUDDING

200 g grädde
200 g mjölk
50 g socker
100 g blandade örter, t ex körvel, mynta,
atsina, vattenkrasse, timjan
50 g choklad, vit
2 st gelatinblad
YOGHURTSORBET

ÖRTPUDDING

Blötlägg gelatinet. Mixa örterna i mjölken
och sila. Koka upp grädde och socker,
tillsätt gelatinet och chokladen och avsluta
med den ”gröna” mjölken. Gjut i mindre
formar. Frys.
YOGHURTSORBET

200 g sockerlag
Koka sockerlagen. Blanda sedan samtliga
(135 g socker, 25 g Glukos, 100 g vatten) ingredienser och kör i glassmaskinen.
200 g yoghurt, turkisk
100 g mjölk
CITRONBAVAROISE
10 g citronjuice
Börja med att blötlägga gelatinet. Koka upp
socker och citronpuré. Tillsätt äggulan och
CITRONBAVAROISE
låt det sjuda till en temperatur av 84o C. Till
225 g citronpuré
sätt gelatinet. Kyl till rumstemperatur. Blanda
70 g äggula
ner gräddfil och därefter den lättvispade
90 g socker
grädden. Gjut i mindre formar och frys.
2 st gelatinblad
65 g gräddfil, hängd
CHOKLADKRÄM
150 g grädde, lättvispad
Koka upp grädde, mjölk och socker. Häll
blandningen över äggulan under omrörning.
CHOKLADKRÄM
Sjud försiktigt upp till 84o C. Dra av och häll
35 g mjölk
på chokladen så att temperaturen snabbt
35 g grädde
sjunker. Kyl och lägg i spritspåse.
20 g äggula
10 g socker
MANDELKRISP
80 g Valrhona Jivara (mjölkchoklad)
Blanda alla ingredienser hastigt och strö ut
på en plåt och baka i ugnen på 165o C tills
MANDELKRISP
det får en gyllenbrun färg. Krossa i mindre
80 g smör
bitar.
30 g socker
MONTERING
50 g vetemjöl
Börja med att lägga upp bavaroisen och
50 g mandelmjöl
puddingen på tallrikar, låt stå och tina på
30 g Marconamandel, grovhackad
tallrikarna. Ett alternativ är att ta ut dem ur
DEKORATION
frysen och tina i kyl. När det har tinat så
Chokladdekor och olika örter
lägg på mandelkrispet, maränger, punch
russin och kula upp sorbeten. Spritsa små
toppar av chokladkrämen. Dekorera med lite
goda örter och chokladdekor.
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FRIDA L EIJON
KAFFEBRÖD – BULLE, MJUK KAKA OCH BIT

Blåbärsrulle
30-40 bullar

VETEDEG

VETEDEG

MONTERING

450 g vatten, kallt
75 g jäst
50 g mjölkpulver
250 g Vit Sirap
5 g salt
200 g smör
12 g kardemumma
1050 g vetemjöl

Blanda alla ingredienser i maskin med krok
och kör den ca 4 minuter på låg hastighet
och sedan 8 minuter på snabb.

Kavla ut degen långsmal ca 4-5 mm tjock.
Stryk på smörfyllningen och blåbärssylten.
Använd parisersporren eller gör cm-tjocka
snitt längst ner på den utkavlade degen.
Rulla ihop degen till en jämn rulle och skär
upp ca 5 cm bitar. Lägg bullarna i formar
och låt dem jäsa ca 1½ timme i rums
temperatur tills dom blivit dubbelt så stora.
Grädda bullarna i ugnen på 210o C i ca 7-10
minuter. Pensla dem med smält smör och
vänd dem i socker när de har svalnat.

SMÖRFYLLNING

” Back to the future! Fikatraditionen är ny
igen. Vi går på kondis, träffas och umgås
över en gokaffe. Det är vardagslyx. Bullar
med twist vill jag bjuda på.”

250 g smör
250 g socker
35 g vetemjöl

SMÖRFYLLNING

Blanda först rumstempererat smör och
socker till en jämn massa och tillsätt
därefter mjölet.

BLÅBÄRSSYLT

150 g blåbärssylt

FRIDA LEIJON
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Toscakaka
2 kakor om formen är 20 cm i diameter

MÖRDEG

MÖRDEG

450 g smör
230 g Florsocker
6 g salt
9 g Vaniljsocker
45 g ägg
45 g äggula
675 g vetemjöl

Blanda smör, socker och salt i en maskin
med vinge. Tillsätt sedan äggen litet i taget
tills samtliga ägg och äggulor är blandade
i degen. Sist blandar man i mjölet och låter
degen precis gå ihop. Låt degen vila i kyla
tills den är riktigt kall.
MAZARINMASSA

500 g mandelmassa
250 g smör
250 g ägg

Blanda mandelmassa och rumstempererat
smör till en slät massa. Tillsätt sedan äggen
litet i taget och se till att äggen blandar sig
ordentligt.

TOSCA

TOSCA

MAZARINMASSA

250
250
250
200
200
200
200
250
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g
g
g
g
g
g
g
g

grädde
socker
honung
smör
pumpafrön
valnötter
mandel, hyvlad
sesamfrön

Koka upp grädde, socker, honung och smör
till en temperatur på 118o C. Blanda sedan
ner alla frön och nötter.
MONTERING

Kavla ut mördegen tills den är ca 2½-3 mm
tjock och fordra en form/ring. Fyll sedan
formen till 2/3 med mazarinmassan och
grädda i ugnen på 180o C i ca 25-30 minuter.
Ta ut ur ugnen och stryk ut toscasmeten.
Bränn av kakan i ugnen på 230o C
i 5 minuter tills toscan får en fin färg.
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Rabarber- & kolabit
40-50 st

MÖRDEG

MÖRDEG

450 g smör
230 g Florsocker
6 g salt
9 g Vaniljsocker
45 g ägg
45 g äggula
675 g vetemjöl

Blanda smör, socker och salt i en maskin
med vinge. Tillsätt sedan äggen litet i taget
tills samtliga ägg och äggulor är blandade
i degen. Sist blandar man i mjölet och låter
degen precis gå ihop. Låt degen vila i kyla
tills den är riktigt kall.
FYLLNING

FYLLNING

450 g socker
450 g smör, smält
380 g ägg
120 g grädde
450 g mjöl
15 g bakpulver

RABARBER

Hacka upp en mellanstor rabarberstjälk och
tryck ner i fyllningen innan kakan gräddas.

RABARBER

KOLA

1 st rabarber, mellanstor

Koka upp grädde, socker och sirap tills det
når en temperatur på 116o C. Blanda sedan i
smöret och låt stå i kyl över natten. Dag två
vispar man upp kolan till en kräm.

KOLA

330
185
222
295
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Vispa upp ägg och socker. Blanda i det
smälta smöret, grädde och sist mjölet och
bakpulvret.

g
g
g
g

grädde
socker
Gul Sirap
smör, osaltat

MONTERING

Kavla ut mördegen tills den är ca 2½ - 3
mm tjock och lägg i botten på en kapsel/
form (ca 20 cm x 30 cm) och nagga. Fyll i
massan och tryck i rabarber. Grädda kakan
i ugnen på 175o C i ca 30-40 minuter. Låt
kakan svalna och stryk på kolakrämen och
kyl. Skär upp i valfri form och doppa
i choklad.
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RONNY L ATVA
CHOKLAD – PRALIN OCH PETIT FOUR

Mörk tryffel med rom
ca 35 st

SOCKERBAS

SOCKERBAS

260
100
200
130

Blanda samtliga ingredienser och låt koka
ordentligt i 4 minuter. Mängden räcker till
2 satser. Det här är en bas och man kan
med fördel koka en stor sats som förvaras
i kylen.

g
g
g
g

socker
Glukos
trimolin (invertsocker)
vatten

ROMTRYFFEL

130 g mörk choklad, Valrhona Manjari 64%
150 g sockerbas
20 g rom

ROMTRYFFEL

Koka upp sockerbasen och häll över
chokladen. Rör med små rörelser inifrån
och ut med en slickepott. När du fått en
glansig fin tryffel tillsätter man romen och
rör med stora rörelser till romen är blandad.
Fyll upp tryffeln i små skal av önskad form
och låt stelna över natten. Klara att servera.

”Jag är chokladfreak med passion för klassiska njutningar. Gärna spännande och moderna smaker till de
klassiska formerna. Med en skvätt rom eller vodka
höjer man smakerna till ljuvliga höjder. Toppa en härlig
måltid med ett par praliner och en härlig espresso.”
R O N N Y L A T VA
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Vinbärstryffel
ca 35 st

SOCKERBAS

260
100
200
130

g
g
g
g

socker
Glukos
trimolin (invertsocker)
vatten

VINBÄRSTRYFFEL

130 g mörk choklad, Valrhona Manjari 64%
140 g sockerbas
30 g vinbärspuré
10 g vodka
SOCKERBAS

Blanda samtliga ingredienser och låt koka
ordentligt i 4 minuter. Mängden räcker till 2
satser. Det här är en bas och man kan med
fördel koka en stor sats som förvaras i kylen.
VINBÄRSTRYFFEL

Koka upp sockerbas och vinbärspuré och
häll över chokladen. Rör med små rörelser
inifrån och ut med en slickepott. När du fått
en glansig fin tryffel tillsätter man vodkan
och rör med stora rörelser tills vodkan är
blandad. Fyll upp tryffeln i små skal av
önskad form och låt stelna över natten.
Täck hålet på skalet och rulla i choklad och
dekorera med socker som är rödfärgat. Klart
att servera.

30

31

Eriksson & Risberg

Vårt socker har 100 procent naturligt ursprung: svenska sockerbetor som
ger ren, söt smak. Sockret har dessutom egenskaper som förstärker arom,
har konserverande effekt, ger fin konsistens och sänker fryspunkten.
Vi tror på sockerbetor. Därför satsar vi på forskning och utveckling – från
beta till socker. Det ger en hållbar produktion och ett brett sortiment av rena
sockerprodukter, blandningar och kundspecifika produkter. Vi vet precis hur
socker uppför sig i olika processer och genom att lyssna på kunders
önskemål kan våra laboratorier förbättra produktegenskaper och utveckla
nya produkter. Tillsammans med våra odlare i Skåne effektiviserar vi
odlingarna för att minska klimatpåverkan och öka skördarna.
Nordic Sugar är en av Europas ledande sockerproducenter. Vårt socker
utvinns främst ur sockerbetor som vuxit i den skånska myllan, men vi kan
även erbjuda aromatiska råsockerprodukter från sockerrör. Som livsmedelsproducent tar vi självklart ansvar för kvalitet och livsmedelssäkerhet.

SOCKER FRÅN SVENSKA SOCKERBETOR ÄR EN HÅLLBAR AFFÄR

Nordic Sugar AB I 205 04 Malmö I Telefon 040-53 70 00 I Utvecklingsbageriet 040-53 71 76
E-post info@nordicsugar.com I www.nordicsugar.com

Foto: Per Erik Berglund

SOCKER KOMMER FRÅN EN HELT NATURLIG RÅVARA

