
Fler smakrika recept finns på everfresh.se

10 
BITAR

GÖR SÅ HÄR:
Värm ugnen till 175 grader. Smöra och bröa en 
springform med löstagbar kant ca 23 cm i diameter.  
Smält smöret och låt svalna. 
Blanda strösocker, vetemjöl, kakao, bakpulver, 
bikarbonat, vaniljsocker och salt i en stor bunke. Tillsätt 
det smälta smöret, äggen samt mjölken och rör om. 
Gärna med ballongvisp. 
Rör sedan ner det kokheta vattnet och vispa ihop en 
klumpfri smet. 
Häll smeten i formen och grädda tårtbotten i nedre delen 
av ugnen i ca 40–45 minuter. Prova med en sticka – den 
ska vara torr när kakan är färdig. Låt kakan svalna helt. 
Hallonfyllning: Rör ihop Philadelphiaost, florsocker och 
hallon.  
Dekoration: Finhacka chokladen och lägg i en skål. Koka 
upp grädden i en kastrull. Slå grädden över chokladen 
och rör till en slät kräm. Ställ kallt ca 1 timme. 
Dela chokladbotten i tre delar. Fördela hallonfyllningen 
mellan tårtbitarna. Bred ut chokladkrämen över tårtan. 
Dekorera med hallon och chokladägg.  

Chokladtårta med 
hallonfyllning
Chokladtårta 
• 50 g smör 
• 2 1/2 dl strösocker 
• 2 dl vetemjöl 
• 1 dl kakao 
• 1 tsk bakpulver 
• 1 tsk bikarbonat 
• 2 tsk vaniljsocker 
• 1 nypa salt 
• 2 ägg 
• 1 1/4 dl mjölk 
• 1 1/4 dl kokhett vatten  

Hallonfyllning 
• 300 g Philadelphia ost 
• 1 ½ dl florsocker 
• 2 askar hallon (ca 3-4 dl) 
• Skalet från 1 citron 
Dekoration 
• 3 dl grädde 
• 200 g mjölkchoklad 
• 100 g mörk choklad 
• 1 ask hallon 
• Chokladägg 



Fler smakrika recept finns på everfresh.se

4 
PERS

Du behöver: 
• 600 g lammentrecote  
• Smör 
• Salt och peppar 
• 1 knippe morötter 
• 300 g potatis 
• 8 ramslöksblad  

GÖR SÅ HÄR:
Bryn lammentrecoten i smör, salta och peppra. 
Stek färdigt lammet i 150 grader varm ugn tills 
innertemperaturen är 55 grader. Låt köttet vila 
10 minuter innan det skärs upp.  
Koka potatisen och morötterna i saltat vatten.  
Smöremulsion: Koka äggen i 2 minuter och kyl 
dem. Bryn smöret tills det får en nötbrun färg. 
Dela äggen och gröp ur dem. Lägg i en kanna, 
tillsätt vatten, en nypa salt och svartpeppar. 
Äggen är knappt kokta så det är bara äggvitan 
som hunnit stelna något. Mixa äggen och tillsätt 
smöret i en tunn stråle när det ännu är varmt. 
Smaka upp med citronsaft, salt och peppar. 
Skär ramslöken grovt och blanda med potatis 
och morötter. Rör runt smöremulsionen 
med potatisen och morötterna. Skär upp 
lammentrecoten och servera till. 

Lamm med morötter, 
potatis och ramslök i 
smöremulsion

Smöremulsion: 
• 2 ägg 
• 300 g smör 
• 2 msk vatten 
• Citronsaft
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GÖR SÅ HÄR:
Värm ugnen till 150 grader. Klä en springform 20 cm i diameter 
eller som här i en fyrkantig form 20x20 cm med bakplåtspapper.  
Vispa äggvitor till ett hårt skum med elvisp, tillsätt strösockret lite i 
taget under konstant vispning.  
Vänd försiktigt ner mandelmjölet och rör tills allt blivit väl blandat. 
Bred ut marängen i formen och grädda mitt i ugnen i ca. 35-40 
minuter. Tag ut och låt svalna innan du lossar kakan ur formen. 
Vit chokladcrème 
Lägg gelatinbladet i kallt vatten ca 10 minuter. Hacka den vita 
chokladen och lägg i en skål.  
Koka upp grädden i en kastrull. Krama vattnet ur gelatinbladet 
och rör ner i grädden. Slå grädden över chokladen och rör till en 
slät crème. Avsluta med att röra ner citronskalet. Låt crèmen kallna 
minst några timmar i kylskåp, helst över natten. 
Vispa crèmen med elvisp till en fast smet. Fyll en spritspåse. Spritsa 
ut runda bollar på tårtan. Tryck till bollarna med en varm tesked, så 
det bildas en liten urgröpning. Lägg i en physalis som äggula.  
Fyll mellanrummen med passionsfrukt och avsluta med myntablad.  

Mandeltårta med 
vita chokladägg

Mandelbotten: 
• 5 äggvitor 
• 2 dl strösocker 
• 2 1/2 dl mandelmjöl 
Vit chokladcrème: 
• 1 gelatinblad 
• 2 dl grädde 
• 100 g vit choklad 
• Skalet från 1 citron 
Dekoration: 
• 3 passionsfrukter 
• Physalis 
• Mynta 


