SACHERTÆRTE M. ABRIKOSMARMELADE
Antal: 1 stor kage
Tid: 2,5 time
Sværhedsgrad: Middel
Sachertærte er en super lækker chokoladekage, helt igennem
saftig og blød. Midten af kagen er smurt med et godt lag abrikos
marmelade, og så er den pakket ind i en chokoladeganache,
som virkelig gør kagen elegant og overdådig at se på. Top med
lidt pisket flødeskum og servér med en masse flotte chokoladepåskeæg ovenpå! Den er ikke særlig svær at bage, og du kan
pynte den lige som du vil, hvis du vil imponere dine gæster til et
lækkert påskebord.

INGREDIENSER:

CHOKOLADEGANACHE:

160 g Anthon Berg 55% Mørk
160 g smør, stuetempereret
120 g flormelis
6 hele æg, delt i blommer og
hvider
1 hel vaniljestang, 2 tsk. vanilje
sukker eller 1 tsk. vaniljepasta
100 g sukker
120 g hvedemel
1 lille tsk. salt

1,5 dl fløde
0,5 dl mælk
160 g Anthon Berg 77% Ekstra
Mørk
40 g smør

FYLD:
Abrikosmarmelade

TOPPING:
Chokoladeæg fra Anthon Berg
Flødeskum

FREMGANGSMÅDE:
Start med at hakke chokoladen og smelt den i en skål over et vandbad.
Pisk stuetempereret smør sammen med flormelis i en skål og tilsæt 1
æggeblomme ad gangen og pisk den hurtigt ind i smørmassen. Når alle
æggeblommerne er pisket i, tilsættes den smeltede chokolade og vendes
godt rundt i blandingen. Pisk æggehviderne stive og tilsæt sukkeret
gradvist imens og pisk videre i 3-4 minutter, til du har en blank og stiv
marengs. Fold marengsen i smør/chokolade blandingen af 3-4 omgange
med en dejskraber. Fold også hvedemelet i sammen med salt og vanilje.
Opvarm ovnen til 175 grader almindelig ovn. Bag kagen i en kagering
eller en springform på ca. 22-24 cm i diameter med bagepapir i bunden
og smurt med smør hele vejen rundt langs kanterne. Drys med lidt mel,
som skal sidde fast på smørkanterne og bank derefter al overskydende
mel ud af formen. Hæld kagemassen i formen og bag den midt i ovnen
i ca. 45-50 minutter til en kniv kommer rent ud af kagen, når du prikker
i den. Afkøl kagen i 10 minutter, vend den ud af formen og læg den på
hovedet på et bræt, så du får en flot flad kage på begge sider. Afkøl helt.
Skær kagen midt over, og fordel et jævnt lag abrikosmarmelade på den
ene side. Læg den en anden kage ovenpå og stil den til side, mens du
laver din chokoladeganache.
Opvarm fløde og mælk i en gryde og hak chokoladen fint. Hæld den
varme flødeblanding over chokoladen og rør rundt til chokoladen er
smeltet, og du har en glat og blank ganache. Tilsæt smørret og rør det ud.
Du kan evt. stavblende den, hvis det er svært at blande det sammen.
Ganachen skal gerne hældes ud over kagen med det samme. Du kan evt.
fordele den forsigtigt med en kagespatel, så du får fordelt den ud over
det hele. Det kan være en god idé at sætte kagen oven på en rist eller
lignende, mens du hælder chokoladeganachen ud over, så overskydende
kan løbe af.
Pynt med lidt pisket flødeskum og dine yndlings chokolade påskeæg fra
Anthon Berg!
Kagen holder sig fint på køl et par dage – men spises helst med det
samme. Velbekomme!

PÅSKEÆG MED GRAPE
Antal: 10 stk.
Tid: 1,5 time (æggene skal tørre i 24 timer inden overtræk)
Sværhedsgrad: Middel
Det er virkeligt hyggeligt at lave sine egne chokoladeovertrukne
påskeæg. Og så er det slet ikke så svært at fremstille de smukke
og velsmagende marcipanæg. Disse er overtrukket med Anthon
Berg 66% Mørk og har en midte af lyserød grapefrugt. Det er den
perfekte balance af tung chokolade, bitter grape og sød marcipan
som alle vil nyde til en kop espresso.

INGREDIENSER:

EVT. PYNT:

400 g Anthon Berg Ren Rå
Marcipan
5 plader Anthon Berg 66%
Mørk
2 grapefrugter, pink
40 g sukker
1 tsk. agar agar

2 spsk. kokosmel
0,5 tsk. lyserød pulverfarve

FREMGANGSMÅDE:
Pres saften af dine grapefrugter og sigt det. Afmål 1 dl af saften og
kog den op med sukkeret. Tilsæt så agar agar og pisk i 2 minutter
imens massen koger. Hæld det i en lille bøtte og afkøl helt. Når
den er helt kold og har sat sig til en gelé, skal den blendes med en
stavblender, til den er helt glat. Sæt så 10 små klatter af geléen på
et lille plastikskærebræt, eller i en halvkugle silikoneform, og frys
dem ned. Imens deler du marcipanen i 10 lige store stykker. Tag så
grapegeléen ud af fryseren og pak hver kugle ind i marcipan og rul
dem til æg. Lad dem lufttørre i 24 timer på køkkenbordet.
Blend nu kort kokosmel og pulverfarve i en minihakker og gem i en
lille bøtte.
Hak chokoladen groft og tag 270 g fra i en skål. Hak det sidste
chokolade helt fint. Smelt den grofthakkede chokolade i mikrovn ad
flere omgange til den er 50 grader varm. Tilsæt så den finthakkede
chokolade og omrør indtil temperaturen falder til 28-29 grader.
Varm den så op i omgange af 5 sekunder til den rammer 31 grader.
Dyp nu dine påskeæg i chokoladen med en stor pincet. Lad dem
dryppe kort af med et par slag på kanten af skålen og sæt dem på
bagepapir. Drys med det farvede kokosmel. Server når chokoladen
har sat sig

PÅSKE CHOKOLADEKAGE
Antal: 10 stk.
Tid: 1 time + 6 timer på køl
Sværhedsgrad: Middel
Dette er den ultimative påskechokoladekage! En imponerende
servering - både i udseende og smag. Med påskeæg, chokolade og
en luftig kaffe-mascarponecreme. Chokoladekagen er svampet og
intens og bliver nærmest brownie-agtig, dog mere let i konsistensen.
Opskriften er uden mel, og dermed perfekt, hvis du får gæster, som
spiser glutenfrit.

INGREDIENSER:

KAFFE-MASCARPONECREME:

200 g Anthon Berg 77% Ekstra
Mørk chokolade
150 g smør
150 g sukker
1 tsk. bagepulver
1 nip salt
5 æg, str. M/L
Smør og kakaopulver til
springformen

2 spsk. kokosmel
2 dl fløde
100 g Anthon Berg 44% Mælk
chokolade
0,5 dl stærk kaffe (espresso)
250 g mascarpone
4 spsk. flormelis

EVT. PYNT:
Anthon Berg Fugleæg

FREMGANGSMÅDE:
Chokolade kage
Tænd ovnen på 175 grader.
Hak chokoladen, og kom den i en gryde med smør og sukker. Varm
det langsomt op, så ingredienserne smelter sammen. Tag gryden
af varmen, og lad blandingen køle lidt af. Del æggene i blommer
og hvider. Kom blommerne ned i gryden til chokoladeblandingen
sammen med bagepulver og salt, og rør det sammen til en jævn
dej. Kom hviderne i en anden skål for sig selv, og pisk dem
helt stive med en elpisker. Vend nu de piskede æggehvider i
chokoladeskålen med en dejskraber. Det tager lidt tid, så hav
tålmodighed, og bliv ved med at vende forsigtigt, så du ikke slår al
luften ud af dejen. Kagedejen er klar, når den er glat og ensfarvet.
Smør en springform på cirka 20 cm med smør, og drys med
kakaopulver, så det dækker hele formen. Fordel derefter kagedejen
i springformen, og sæt den i ovnen i cirka 25 minutter, indtil en
tandstik kommer ren ud fra midten af kagen. Lad kagen køle af, og
sæt den derefter i køleskabet i minimum 6 timer, gerne natten over,
så den kan sætte sig.
Kaffe-mascarponecreme
Hak chokoladen, og kom den i en skål. Varm fløden op til lige
under kogepunktet, og hæld den varme fløde over chokoladen
i skålen. Tilsæt også stærk kaffe, og rør rundt, til chokoladen
smelter. Tilsæt mascarpone og flormelis, og pisk det hele sammen,
til du har en glat væske uden klumper. Dæk overfladen med
husholdningsfilm, og stil skålen på køl i minimum 6 timer, gerne
natten over.
Anretning
Tag skålen med kaffe-mascarponemassen ud af køleskabet. Pisk
med en elpisker, til du får en luftig creme. Fordel cremen på toppen
af kagen med en tyl, så det danner en rede. Pynt med marcipanæg,
og servér.

