MAD ∕ DESSERT

MORTEN HEIBERG
er BO BEDREs
faste dessertkok.
Han er kogebogsforfatter og ejer
et firma, som
fremstiller is,
chokolade, saft
m.m. til Irma.

BAGTE BUNDE
270 g mørk chokolade over 60 % kakao
45 g smør
75 g æggeblommer
300 g æggehvider
105 g sukker
75 g mel
•Forvarm ovnen til 180 °.
•Hak chokoladen groft, og kom den i en
skål. Smelt smørret i en gryde, tag den væk
fra varmen, og tilsæt den hakkede
chokolade. Rør rundt med en dejskraber.
•Tilsæt æggeblommer, og bland det godt
sammen.
•Pisk imens æggehviderne med sukker,
til de danne bløde toppe. Vend først lidt af
æggehviderne i chokolademassen, og
derefter resten. Sigt melet i, og vend det
hele hurtigt, men forsigtigt sammen. Bred
dejen ud på en bageplade beklædt med
bagepapir og bag bunde, der enten bruges
hele (altså hele pladen) eller stikkes ud i
den ønskede størrelse.
VANILJE-COGNAC-SIRUP
50 g sukker
75 g vand
1 stang vanilje, flækket og kornene
skrabet ud
3 spsk., cognac
•Kom sukker, vand, vaniljestang og –korn i
en lille kasserolle og bring det i kog. Lad det
koge, indtil sukkeret er smeltet. Hæld
siruppen i en skål, og lad det afkøle helt.
Tilsæt cognac. Opbevar siruppen i en
tætsluttende beholder i køleskabet.

Chokoladekage med
kastanjemousse
KASTANJEMOUSSE
12 g husblas
6 æggeblommer
90 g sukker
90 g vand
500 g kastanjecreme (Clemént Faugier)
1 stang vanilje, kornene heraf
30 g mørk cognac
550 g piskefløde
200 g kastanjecreme
kakaopulver til pynt
•Opblød husblas i en stor skål med rigeligt
koldt vand. Stil til side.
•Kom æggeblommerne i en røreskål til en
røremaskine. Bring sukker og vand i kog i en

lille kasserolle. Lad siruppen koge til 115 °.
Brug et digitaltermometer til at måle efter
med.
•Tænd for røremaskinen med piskeriset og
hæld siruppen i en stråle over æggeblommerne under kraftig piskning. Lad det piske
i ca. 10 minutter.
•Kom de 500 g kastanjecreme i en skål,
og pisk den glat sammen med vaniljekorn.
Varm cognacen op i en lille gryde. Tilsæt
den opblødte, knugede husblas og lad det
smelte. Kom cognacen i kastanjecremen
og rør det ind i.
•Pisk fløden til blødt skum.
•Vend de piskede æggeblommer lidt ad
gangen i kastanjecremen. Vend til sidst

flødeskum i cremen.
•Skær kanterne af chokoladebunden,
og del bunden i to lige store halvdele.
•Beklæd en rektangulær kageform/
bradepande med husholdningsfilm og læg
en kagebund i. Pensl bunden med den en
halvdel af cognacsiruppen. Fordel
halvdelen af de 200 g kastanjecreme på
kagebunden. Fordel halvdelen af
kastanjemoussen på bunden. Læg den
sidste bund på, og gentag processen med
sirup, kastanjecreme og til sidst mousse.
•Stil kagen i køleskabet, og lad den sætte
sig i min. 3 timer.
•Tag kagen ud af formen og skær den til,
før du evt. pynter den med lidt kakaopulver.
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