OPSKRIFTSHÆFTE

LØFT DINE OPSKRIFTER MED
ANTHON BERGS CHOKOLADEPLADER

LØFT DINE OPSKRIFTER MED
ANTHON BERGS CHOKOLADEPLADER
Siden 1884 har Anthon Berg lavet chokolade
til danskerne. Chokolade i mange forskellige
former og farver, men altid i høj kvalitet og
med høje kakaoprocenter.
Vores chokoladeplader er ingen undtagelse.
De kommer i flere forskellige varianter med hver
deres særlige karakteristika. Alle giver dine
opskrifter forskellige smagsudtryk, og kan løfte
dem til nye højder.
I samarbejde med en række passionerede
dessertskabere, har vi kreeret opskrifter, alle
løftet med Anthon Bergs chokoladeplader.

BANANBRØD MED MØRK MÆLK GANACHE
Antal: 12 stykker
Tid: 15 min. forberedelse + 1 times bagning
Sværhedsgrad: Nem
Banankage er altid et hit. Særligt toppet med en uimodståelig
ganache af Anthon Berg 55% Mørk Mælk chokolade.

INGREDIENSER:

MØRK MÆLK GANACHE:

100 g sukker
3 æg
3 bananer
100 g smør
100 g fi
 nvalsede havregryn
150 g hvedemel
1 tsk. bagepulver
½ tsk. natron
1 knsp. salt

200 g Anthon Berg 55%
Mørk Mælk chokolade
1 dl fløde

FREMGANGSMÅDE:
Tænd ovnen på 175 grader varmluft.
Pisk æg og sukker til en luftig æggesnaps. Mos bananerne i med en
gaffel. Smelt smørret i en lille kasserolle. Kom banan, smeltet smør
og havregryn i æggesnapsen, og pisk det sammen. Tilsæt dernæst
hvedemel, bagepulver, natron og salt, og pisk til du får en ensartet dej.
Fordel dejen i en rugbrødsform beklædt med bagepapir. Bag kagen
i 50-60 minutter, til den er flot gylden. Lad dernæst kagen køle af.
Smelt chokolade over et vandbad. Bring fløden i kog i en
kasserolle. Hæld den straks over i den smeltede chokolade, og rør
forsigtigt, til det blandes, og du får en skinnende ganache. Fordel
ganache over banankagen. Lad den sætte sig inden servering.

CHOKOLADEFONDANT
Antal: 4 stykker
Tid: Ca. 45 min.
Sværhedsgrad: Nem
En chokoladefondant er den lækreste dessert for en chokolade
elsker. Det er noget af det nemmeste, du overhovedet kan lave,
og samtidigt noget du kan imponere dine gæster med. En fondant
er kendt for at have en nærmest ubagt midte, som flyder ud, når
du skærer den over. Det er super lækkert og med den rigtige
chokolade, så behøver du ikke andet end at toppe den med
kakaopulver, og voila! Ét stk. luksus chokoladedessert.
I opskriften er der anvendt Anthon Berg 66% Mørk til dejen og
Anthon Berg 77% Ekstra Mørk til ganachen, som er det midterste
i kagen, da det sammen giver en perfekt afstemt chokoladesmag –
hverken for sød eller for kraftig.
Til opskriften skal du bruge 4 små ramekiner (porcelænsskåle), som
du kan bage kagerne i.

INGREDIENSER:

MØRK MÆLK GANACHE:

2 hele æg
3 æggeblommer
65 g sukker
180 g Anthon Berg 66% Mørk
120 g smør
1 tsk. salt

80 g Anthon Berg 77% Ekstra
Mørk
80 g fløde

TOPPING:
Kakaopulver

FREMGANGSMÅDE:
Start med at lave din ganache. Hak chokoladen fint og læg den i
en skål. Opvarm fløden i en gryde, og når den koger, hældes den
over chokoladen. Rør rundt til al chokoladen er smeltet, og det er
blandet sammen med fløden til en tyktflydende konsistens. Sæt
skålen i fryseren i 30 minutter til ganachen er helt fast.
Lav dejen imens.
Pisk æg og sukker sammen i en skål i 3-4 minutter, til du har en tyk
og luftig æggesnaps.
Smelt chokolade og smør sammen i en skål over et vandbad. Tilsæt
salt og vend det sammen med æggesnapsen. Brug en dejskraber og
fold massen sammen, så du beholder så meget af luften i dejen som
muligt.
Opvarm ovnen til 200 grader varmluft.
Smør indersiden af dine ramekiner med lidt smør, og drys inder
siden med kakaopulver. Overskydende kakaopulver bankes ud
af skålen.
Fyld skålen 50% op med kagedejen, og placer 1 tsk. chokolade
ganache, på størrelse med en stor vindrue, i midten af dejen.
Top med kagedej til skålen er helt fyldt op.
Bag kagerne i ovnen i 9-10 minutter og afkøl dem på en rist i 5
minutter. Skær langs indersiden af skålen for at frigøre kagen, og
bank dem forsigtigt ud på en tallerken. Drys med kakaopulver og
servér lune!

CHOKOLADEIS
Antal: 4 portioner
Tid: 30 min. + 6-8 timer på køl
Sværhedsgrad: Nem
Mange elsker is. Især den hjemmelavede slags. For det er faktisk
supernemt at lave selv, og så bestemmer man jo helt selv, hvor
intens smagen skal være.
Den her chokoladeis er både fyldig, cremet og har den helt rigtige
chokoladesmag! Du kan spise den lige som den er, men du kan
også bruge den til flere forskellige dessertkombinationer. Den laves
selvfølgelig bedst på en ismaskine, men du kan også lave den uden.
I opskriften er der anvendt en mørk (Anthon Berg 77% Ekstra
Mørk) og en lys (Anthon Berg 44% Mælk) chokolade til at lave
chokoladeisen, fordi man både får lidt bitre noter fra den mørke
chokolade samt en mild og sød smag fra mælkechokoladen. Det
er den perfekte kombination! Så uanset om du er mest til lys eller
mørk chokolade, så vil du elske den her is. Når den er færdig, kan
du toppe den med lige den type chokolade, du har mest lyst til.
Den meget mørke, den mørke eller den helt lyse. Voila!

INGREDIENSER:

TOPPING:

4 dl sødmælk
2½ dl fløde
100 g sukker
5 stk. hele æggeblommer
80 g Anthon Berg 77% Ekstra
Mørk
80g Anthon Berg 44% Mælk

Lidt hakket chokolade
Anthon Berg 77% Ekstra Mørk
66% Mørk eller 44% Mælk

VALGFRIT:
1 tsk. stødt kanel
1 tsk. havsalt

FREMGANGSMÅDE:
Hæld sødmælk, fløde, sukker og æggeblommer op i en gryde og
varm det op. Hak chokoladen fint og tilsæt til gryden. Brug en
dejskraber eller piskeris til at røre i gryden i ny og næ, mens det
varmer op. Når det rammer ca. 85% grader og er tyknet en smule,
er det færdigt – så brug et termometer! Hæld det op i en skål eller
bøtte med tætsluttende låg, og sæt på køl i minimum 5-6 timer,
gerne natten over.
Herefter hældes ismassen op i din ismaskine og køres til en glat
og lækker is. Du kan evt. tilsætte en lille smule stødt kanel og/eller
havsalt for at fremme chokoladesmagen.
Hvis ikke du har en ismaskine, hælder du din ismasse op i en
fryseegnet skål og rører grundigt rundt i ca. 2-3 gange i timen, indtil
ismassen har samlet sig og er blevet helt kold.
Top med lidt friskhakket chokolade, f.eks. den mørke (77% Ekstra
Mørk) eller den lyse (44% Mælk) chokolade og servér!

CHOKOLADEKAGE MED CHOKOLADETOPPE
OG KANDISERET APPELSIN
Antal: 15 personer
Tid: 1½ time
Sværhedsgrad: Middel
Denne kage er en helt klassisk chokoladekage, hvor der er skruet
ekstra op for smagen med kaffe i kagen, og kandiseret appelsin
samt Anthon Berg 77% Ekstra Mørk Orangeknas på toppen. Kagen
er nem at bage, og så er den fantastisk at gemme. Den perfekte
skovturskage, som også smager godt uden pynt og topping, men
med et lag smeltet chokolade i stedet. Hvis du vil lave en mildere
udgave, kan du bruge 3 plader Anthon Berg 44% Mælk til dine
chokoladetoppe.

INGREDIENSER:
4 dl sukker
3 dl hvedemel
1 dl kakaopulver
1 spsk. vaniljesukker
1 spsk. bagepulver
1 drys salt
250 g smør, saltet
3 stk. æg
2 dl varm kaffe
2 plader Anthon Berg 77%
Ekstra Mørk Orangeknas
5 dl piskefløde
2 stk. appelsiner

2 dl sukker
1 dl vand

TOPPING:
Mælke-chokoladeæg til pynt
f.eks. fra Anthon Berg

FREMGANGSMÅDE:
Pil skrællen af appelsinerne. Skær dem i strimler eller cirkler. Kog
skallerne i vand i 5 minutter. Dryp dem af og bland så vand og
sukker i en kasserolle og lad skallerne simre heri i ca. 30 minutter.
Dryp skallerne af og læg dem på bagepapir. Tør dem så i en
varmluftsovn på 120° i ca. 60 minutter.
Kog fløden op og hak imens chokoladen. Hæld den kogende
fløde over chokoladen i en skål. Lad det stå i 5 minutter og rør så
rundt indtil massen er helt glat og ensartet. Hæld massen i en stor
frysepose og bind en knude helt yderst på posen, så indholdet kan
ligge så tyndt som muligt. Læg posen i køleskabet og lad den køle
helt ned.
Tænd ovnen på 175° alm. ovn. Smelt smørret og lad det afkøle
lidt. Bland så sukker, mel, kakaopulver, vaniljesukker, bagepulver
og salt sammen i en stor skål. Tilsæt smør, kaffe og æg, og pisk det
sammen til det er helt fri for klumper. Hæld dejen i en bradepande
på ca. 25 x 35 cm og bag midt i ovnen ca. 35 minutter. Kagen er
færdig i det øjeblik du kan stikke en urtekniv i kagen uden at der
sidder rå dej fast på kniven. Afkøl kagen.
Tag posen med chokolade og fløde ud af køleskabet og pisk så med
en elpisker, til cremen er luftig og let. Hæld på en sprøjtepose, evt.
med tylle i, og sæt smukke toppe på kagen. Pynt med kandiseret
appelsinskaller og chokoladeæg.

CHOKOLADESNURRER
Antal: 12-14 stk.
Tid: 4 timer
Sværhedsgrad: Middel
Hjemmelavede snurrer er noget af det bedste, der findes. Det får
hele hytten til at dufte af bagværk. Og så er det en lækker ting, man
altid kan byde sine gæster. Særligt når man bruger chokoladen fra
Anthon Berg til sin remonce, får snurrerne tilført ekstra dyb smag,
med de bitre og sødlige noter fra chokoladen. Det klæder virkelig
den sødlige dej og lækre remoncefyld.
I opskriften er der anvendt Anthon Berg 66% Mørk til
chokoladesnurrerne, da det giver en tilpas bitterhed og intens
chokoladesmag – hverken for mild eller for kraftig.

INGREDIENSER:

CHOKOLADEREMONCE:

25 g gær
3 dl sødmælk
700-725 g hvedemel
2 hele æg
100 g blødt smør
100 g sukker
1 tsk. vaniljesukker
1 lille tsk. salt

160 g Anthon Berg 66% Mørk
100 g blødt smør
75 g marcipan
75 g flormelis
2 spsk. kakao
1 tsk. vaniljesukker
Lidt salt
1 spsk. hvedemel
Evt. ½ tsk. kanel

SUKKERSIRUP:
1 dl vand
1 dl sukker

FREMGANGSMÅDE:
Opløs gæren og mælk sammen i en stor skål. Tilsæt æg, sukker og
vaniljesukker og rør det sammen. Tilsæt 600 g hvedemel og ælt
dejen på en røremaskine (eller i hånden) i ca. 7-8 minutter, til du
har en fast og sej dej. Den må gerne se glat og elastisk ud. Tilsæt nu
smørret i små tern og ælt videre i 3-4 minutter. Tilsæt evt. 100-125g
mere mel, hvis dejen virker meget klistret. Den må gerne virke lidt
fugtig! Lad dejen hæve fremme ved stuetemperatur i 1,5 time – og
yderligere 1-2 timer på køl. Den kolde langtidshævning gør, at
dejen udvikler mere smag og bliver nemmere at arbejde med, når
du skal rulle den ud og snurre den.
Lav din chokoladeremonce imens.
Smelt chokoladen og lad den stå og falde til stuetemperatur. Pisk
det bløde smør sammen med revet marcipan, flormelis, kakao og
salt i to minutter, til du får en luftig masse. Tilsæt nu chokolade og
hvedemel og vend blandingen sammen til en ensartet masse. Tilsæt
lidt kanel hvis du synes. Lad den stå fremme, til dejen er klar.
Rul dejen tyndt ud til et stort rektangel (ca. 0,5 cm tyk) og fordel
din chokoladeremonce på 2/3 af dejen. Fold den ene side af dejen,
som ikke er smurt med remoncen, ind over halvdelen af dejen. Fold
nu den sidste tredjedel af dejen, som er smurt med remonce, ind
over dejen igen, så du har pakket den sammen i 3 lag. Mas den
forsigtigt sammen med kagerullen, så remoncen sætter sig rundt om
dejen. Skær nogle aflange strimler i ca. 1,5-2 cm tykkelse af dejen.
Tag fat i begge ender af dine strimler, stræk i den mens du ”klasker”
den ned mod bordpladen. Sno din strimmel i begge ender, så den
får et spiralmønster, og snur den rundt om 2 af dine fingre og fold
dejen ind under sig selv for at lukke den. Læg snurrerne tildækket
på en bageplade med bagepapir og lad dem efterhæve i ca. 1,5
time. Pensl med æg og bag i ovnen ved 200 grader alm. ovn i ca.
12 minutter til de ser brune og færdigbagte ud.
Lav din sukkersirup imens.
Opvarm sukker og vand i en gryde, og når det koger, stilles det til
side. Lige så snart dine snurrer kommer ud af ovnen, pensles de
grundigt med din sukkersirup og afkøles på en rist.

COOKIES MED BRUNET SMØR,
PEKANNØDDER OG 44% MÆLK
Antal: 12 stk.
Tid: 30 min. + 1 time på køl
Sværhedsgrad: Middel
Brunet smør giver en vidunderlig karamelagtig smag til de
sprøde og seje cookies. Sammen med ristede pekannødder og
Anthon Bergs milde mælkechokolade får du noget nær den
perfekte cookie.

INGREDIENSER:
250 g smør
100 g pekannødder
125 g sukker
150 g brun farin
1 tsk. vaniljepulver
0,5 tsk. salt
1 æg
200 g hvedemel
1 tsk. bagepulver
½ tsk. natron
150 g Anthon Berg 44% Mælk

FREMGANGSMÅDE:
Kom smør i en kasserolle, og smelt det langsomt. Lad smørret simre
ved middel varme, imens du pisker. Smørret vil først bruse meget,
hvorefter det falder til ro. Lad det simre til det er flot gyldent og
ravfarvet, og hæld dernæst smørret over i en skål. Lad det køle af,
til smørret er stuetemperatur.
Rist pekannødderne på en pande, til de begynder at dufte og blive
let gyldne og sprøde. Tag nødderne af varmen, og lad dem køle helt
af. Hak derefter nødderne groft.
Pisk det brunede smør sammen med sukker, brun farin, vaniljepulver og salt med en elpisker i en skål. Tilsæt æg, og pisk til en
ensartet masse. Tilsæt mel, bagepulver og natron. Vend det
sammen med en dejskraber, til du har en ensartet dej.
Hak chokoladen og de ristede pekannødder groft, og vend det
i dejen med en dejskraber. Sæt dejen på køl i en time,
til den har sat sig.
Tænd ovnen på 180 grader. Rul dejen til kugler, og placér dem på
en bageplade beklædt med bagepapir. Sørg for, at der er rigeligt
med mellemrum mellem kuglerne.
Bag cookierne i 12-15 minutter, til de er let gyldne i kanterne.
Lad dem køle af 5 minutter på bagepladen, inden de flyttes over
på en bagerist. Servér gerne dine cookies lune og nybagte.

DESSERTTALLERKEN
Antal: 6 personer
Tid: 3½ time
Sværhedsgrad: Svær
Denne dessert er en smule ekstravagant, både i udseende og smag.
Både i bunde og creme er der brugt Anthon Berg 55% Mørk Mælk,
som har en intens smag afrundet af en fin sødme. Sammen med en
syrlig kompot af skovbær, er det den perfekte dessert til de aftener,
hvor den lige skal have lidt ekstra gas. Alt kan laves dagen før, så det
kun er anretningen, der skal foregå imens dine gæster venter spændt.

BUNDE:

CHOKOLADECREME:

100 g smør, saltet
1 plade Anthon Berg 55%
Mørk Mælk
80 g brun farin
30 g revet marcipan
2 æg, delt
1 dl hvedemel
2 tsk. kakaopulver
1 nip salt
1 tsk. bagepulver
1 spsk. vaniljesukker
1 dl flormelis

2½ dl piskefløde
2 plader Anthon Berg 55%
Mørk Mælk

TUILLES:
10 g solsikkeolie
20 g æggehvide
20 g flormelis
20 g mel
Lidt rød pastafarve

SYLT:
MARENGS:
75 g æggehvide
60 g flormelis
1 nip salt
½ tsk. æblecidereddike

100 g frosne skovbær
40 g sukker

PYNT:
Røde bær
Røde dragée kugler

FREMGANGSMÅDE:
Marengs:
Pisk æggehviderne let med salt og tilsæt så flormelis imens du
fortsat pisker. Tilsæt så eddike og kartoffelmel og pisk indtil
marengsen er sej og blank. Hæld det i en sprøjtepose og sæt
store bløde toppe på et stykke bagepapir. De skal være 7 cm i
diameter og ca. 3 cm høje og ligne flade udgaver af taget på
Opstandelseskirken i Skt. Petersborg. Bag så i ca. 70 minutter
ved 110 graders alm. ovn. Opbevares i tætsluttende beholder
ved stuetemperatur.
Chokoladecreme:
Kog fløden op og hak imens chokoladen. Hæld den kogende fløde
over chokoladen i en skål. Lad det stå i 5 minutter og rør så rundt,
indtil massen er helt glat og ensartet. Hæld i en stor frysepose og
bind en knude helt yderst på posen, så indholdet kan ligge så tyndt
som muligt. Læg posen i køleskabet og lad den køle helt ned. Pisk
cremen lige inden anretning og hæld den i en sprøjtepose.
Bunde:
Tænd ovnen på 175 graders varmluft. Hak chokoladen groft.
Smelt smørret, og smelt derefter chokoladen i smørret. Pisk farin,
revet marcipan og æggeblommer sammen. Pisk smør og chokolade
i massen til den er ensartet. Bland hvedemel, kakaopulver, salt,
bagepulver og vaniljesukker sammen, og pisk det i dejen lidt ad
gangen. Pisk så en letpisket marengs af æggehvider og flormelis.
Vend marengs i dejen til den lige nøjagtigt har samlet sig. Ikke
mere, ikke mindre. Hæld dejen i en bageform på ca. 20 x 20 cm
og bag midt i ovnen i ca. 25 minutter. Tjek med en lille kniv om
kagen er bagt, der skal ikke sidde ubagt dej fast på den. Afkøl
kagen og stik den ud med en rund udstikker på 6 cm i diamater.
Opbevares i tætsluttende beholder ved stuetemperatur.
Sylt:
Kog bær og sukker indtil bærrene er møre og brister.
Afkøl og opbevares i køleskab.

Tuilles:
Tænd ovnen på 175 graders varmluft. Bland flormelis og mel i
en lille skål og tilsæt så æggehvide og rør sammen til der ikke er
klumper. Tilsæt olien og lidt pastafarve og rør til det er ensartet.
Tag lidt dej og smør det i en tuillesform af silikone og skrab
overskydende dej væk. Hvis du ikke har en form så smør et
1 mm lag på en silikonemåtte som et lille blad. Bag i 4-5 minutter
og tag så ud af formen imens det er brandvarmt. Læg de varme
tuilles over en kagerulle og lad dem køle i den facon du ønsker.
Opbevares i tætsluttende beholder ved stuetemperatur.
Samling af desserten:
Skær en fordybning i toppen af hver bund. Stil dem i midten af
hver sin tallerken og fyld så fordybningen med din sylt. Sæt en
generøs klat chokoladecreme ovenpå bunden. Læg marengstoppen
ovenpå cremen og balancer din tuilles herpå. Anret med lidt friske
bær og dragée kugler.

GATEAU MARCEL ORANGE
Antal: 10 personer
Tid: 40 min. + 8 timer på køl
Sværhedsgrad: Nem
Gateau Marcel er en klassisk fransk chokoladekage i to lag.
Den består af en luftig chokolademousse, hvoraf den ene
halvdel bages og den anden fordeles som en chokolademousse
på toppen.
Du kan let variere smagen på din Gateau Marcel ved at bruge
forskellige typer chokolade. Prøv eksempelvis at give den et
twist af orange ved at bruge Anthon Berg 77% Ekstra Mørk
Orangeknas.

INGREDIENSER:
200 g Anthon Berg 77% Ekstra Mørk Orangeknas
200 g smør
200 g sukker
4 æggeblommer
5 æggehvider
1 springform på ca. 22 cm i diameter
2 spsk. kakaopulver til formen

FREMGANGSMÅDE:
Tænd ovnen på 175 grader. Hak chokoladen, og kom det i en skål
med 100 g sukker og blødt smør. Placér skålen over et vandbad og
rør rundt, indtil det er smeltet sammen.
Skil æggehvider fra blommer. Pisk æggeblommer i
chokoladeblandingen, så den tykner.
Pisk i en anden skål æggehvider og 100 g sukker til en blank
marengs. Vend forsigtigt marengsen i chokoladeblandingen, så du
får en luftig chokolademousse.
Del nu moussen i 2 skåle, og sæt den ene i køleskabet.
Dæk bunden af springformen med bagepapir. Smør formen med
smør, og drys med kakaopulver, så det fordeler sig på siderne.
Fordel den ene skål chokolademousse i springformen, og
bag den i ovnen i ca. 20 minutter. Lad kagen køle af, inden
chokolademoussen fra køleskabet fordeles over.
Sæt din Gateau Marcel i køleskabet i mindst 8 timer inden
servering.

KIKSEKAGE
Antal: 8 personer
Tid: 25 min. + 4 timer på køl
Sværhedsgrad: Nem
Kiksekagen er en lidt glemt klassiker, men hvis den er lavet med
lækre råvarer, er den en stjerne på ethvert kaffebord! I denne
version er den lavet med en blanding af Anthon Berg 66% Mørk
og Anthon Berg 44% Mælk for at give den en balanceret smag,
som hele familien vil elske.

INGREDIENSER:
2 plader Anthon Berg 66% Mørk
2 plader Anthon Berg 44% Mælk
160 g smør, saltet
80 g flormelis
2 æggeblommer
1 pakke firkantede vaniljekiks

FREMGANGSMÅDE:
Knæk chokoladen i mindre stykker og kom den i en kasserolle
sammen med smørret. Smelt det over medium varme. Tag
kasserollen af varmen og lad den køle kort.
Tilsæt flormelis og æggeblommer og rør rundt indtil massen er
jævn.
Kom bagepapir i en lille brødform eller hvilken som helst anden
aflang form. Det gøres nemmest ved at krølle bagepapiret helt
sammen og folde det ud igen, så er det nemt at komme i formen.
Hæld lidt af chokolademassen i formen og smør det ud, så det
dækker hele bunden i ca. 5 mm tykkelse. Læg et lag kiks ovenpå
chokoladen og hæld så et nyt lag chokolade ovenpå. Fortsæt
sådan til du ikke har mere chokolademasse. Husk at afslutte
kagen med et lag chokolade, så kiksene er pakket helt ind.
Sæt kagen i køleskab i ca. 4 timer. Tag ud 20 minutter før
servering, så er den nemmere at skære. Skær så skiver af
kiksekagen ud og server.

DE FEM ENESTÅENDE VARIANTER
Vores chokoladeplader har hver unikke særpræg, der egner dem til forskellige
opskrifter. Alt fra den lyse cremethed til de mørke bitre noter. Læs om dem her eller
bliv klogere med vores Taste Navigator, som du finder på pakkerne.

44% MÆLK

Fløjsblød mælkechokolade, der smelter på
din tunge. Med delikate noter af hasselnødder
og milde frugter. Tilføjer sødme og cremethed
til din opskrift.

55% MØRK MÆLK

Cremet, mørk mælkechokolade med diskret
sødme, ekspressive kakaonoter og et strejf
af mandler. Giver din opskrift en god del
kakaosmag og en mild sødme.

66% MØRK

Mørk chokolade med frugtige blomsternoter,
delikat kakaosyre samt en elegant bitter afrunding.
Til opskriften der skal bruge et kick af chokolade –
uden for meget bitterhed.

77% EKSTRA MØRK

Ekstra mørk, sprød chokolade med frugtige
bitre kakaonoter, fin syre samt et strejf af appelsin og
krydret røg. Tilfører en rig, bittersød chokoladesmag
til din opskrift.

77% EKSTRA MØRK ORANGEKNAS

Ekstra mørk, sprød chokolade med god syre
og smag af orangeknas. Tilfører et snert af appelsin
og klassisk mørk chokoladesmag til din opskrift.

