
Wie’nut 
Choko/lakrids

Wienerdej
2 1/2 dl koldt vand
1 æg
30 g gær
500 g hvedemel
60 g sukker
10 g havsalt
250 g koldt smør til udrulning

Remonce
150 g brun farin
150 g blødt smør
10 g sirup
10 c stødt kanel
1 tsk. kaffepulver (instant)
2 tsk. lakridspulver

Chokolade Ganache
2 dl piskefløde
200 g god chokolade mindst 56%
2 tsk. lakridspulver

Bronze sukker/pulver fra Urtegården

Wienerdejen rulles efter den traditionelle metode
Sidste udrulning skal måle ca. 40x25 cm

Bland forsigtigt alle ingredienser til remoncen. Ikke piske, 
eller røre for meget, da remoncen så vil koge op og skille 
under bagningen.

Smør remoncen på dejen og rul dejen sammen som en 
roulade. Skær dejåølsen ud i 20 stykker. Stik tommelfinge-
ren ind i midten så der dannes et hul, træk forsigtigt hullet 
større og vrid så hver side modsat hindanden. Læg wie’nut-
ten på i en smurt aluform med en lysmanchet i midten som 
skal bavare hullet under bagningen. 

Lad kagerne hæve 1-2 timer til de er synligt hævede og bag 
dem ved 220 grader i ca. 10-12 minutter.

Lad kagerne køle af inden de dyppes i den lune chokolade 
ganache og drysses med bronze.

Ganache
Hak chokoladen fint, bland det med lakridspulver og kom 
den op i en stor røreskål. Kom fløden i en gryde, varm den 
op til 80 grader og tag gryden af varmen. Hæld halvdelen 
af den varme fløde over den hakkede chokolade. Rør i det 
med en gummiskraber til det begynder at smelte sammen 
og der dannes en blank og skinnende emulsion. Tilføj mere 
og mere af den varme fløde lidt ad gangen, stadig under 
omrøring.

Dyb nu bunden af kagerne i ganachen og drys med bronze 
sukker, og lad dem tørre med bunden op ad.

Wie’nut
Choko/lakrids

af Jane Andersen



Wie’nut 
med hindbær remonce samt hindbær ganasche

Wienerdej
2 1/2 dl koldt vand
1 æg
30 g gær
500 g hvedemel
60 g sukker
10 g havsalt
250 g koldt smør til udrulning

Remonce
150 g rørsukker
150 g blødt smør
10 g sirup
2 dl hjemmelavet hindbær syltetøj
100 g marzipan

Hindbær Ganache
1-2 håndfulde frosne hindbær
2 dl piskefløde
200 g god chokolade mindst 56%

Frysetørret hindbær til drys

Wienerdejen rulles efter den traditionelle metode
Sidste udrulning skal måle ca. 40x25 cm

Bland forsigtigt alle ingredienser til remoncen. Ikke piske, 
eller røre for meget, da remoncen så vil koge op og skille 
under bagningen.

Smør remoncen på dejen og rul dejen sammen som en 
roulade. Skær dejåølsen ud i 20 stykker. Stik tommelfinge-
ren ind i midten så der dannes et hul, træk forsigtigt hullet 
større og vrid så hver side modsat hindanden. Læg wie’nut-
ten på i en smurt aluform med en lysmanchet i midten som 
skal bavare hullet under bagningen. 

Lad kagerne hæve 1-2 timer til de er synligt hævede og bag 
dem ved 220 grader i ca. 10-12 minutter.

Lad kagerne køle af inden de dyppes i den lune chokolade 
ganache og drysses med bronze.

Ganache
Tø hindbærene op og tilsæt dem fløden. Lad fløden og 
hindbærene trække i nogle timer i køleskabet, hvor de 
fløden derefter sies for klupper.
Hak chokoladen fint og kom den op i en stor røreskål.
Kom fløden i en gryde, varm den op til 80 grader og tag 
gryden af varmen.Hæld halvdelen af den varme fløde over 
den hakkede chokolade. Rør i det med en gummiskraber til 
det begynder at smelte sammen og der dannes en blank og 
skinnende emulsion. Tilføj mere og mere af den varme fløde 
lidt ad gangen, stadig under omrøring.

Dyb nu bunden af kagerne i ganachen og drys med fryse-
tørret hindbær, og lad dem tørre med bunden op ad.

Wie’nut
Hindbær på Hindbær

af Jane Andersen


