
Juleknas ala Hartvig & Engell



Trøfler med nøddeknas og salt
------------------------------------------------------
8 stk.

2 spsk. Hørfrø
25 g. Mandler
25 g. Pecannød
2 spsk. Fiberstrø 
1-2 spsk. Frysetørret bær
1 knsp. Kanel
1 knsp. Salt
100 g. Chokolade 70%
75 g. Piskefløde
20 g. Smør

Pynt
75 g. Chokolade 70% med orangesmag

Rist hørfrø, nødder, fiberstrø, frysetørret bær, kanel, salt på en tør pande nogle minutter.
Tag panden af varmen og hæld det hele over på en tallerken.

Varm fløden op i en gryde.
Smelt chokoladen og smørret heri.
Rør det heles sammen og fordel det i 8 halvkugle silikoneforme, eller en anden silikoneform.
Stilles i fryseren

Smelt chokolade med orangesmag i vandbad. 
Fordel den smeltede chokolade over de færdige trøfler. 
Du kan enten pensle dem eller hæld det hen over de færdige trøfler.



Chokoladehjerter med pistacienødder og frysetørret bær
-------------------------------------------------------
12 stk.

100 g. Pistacienødder uden salt, hasselnødder eller andre nødder

200 g. Chokolade min. 70%

2-3 spsk. Frysetørret jordbær, hindbær eller skovbær

Rist nødderne på en tør pande i et par minutter. Lad nødderne køle lidt af. 

Hvis du bruger hasselnødder skal du rulle dem i et viskestykke så 

skallerne kommer af. 

Fordel nødderne i 12 silikoneforme, sammen med frysetørrede bær. 

Smelt chokoladen over et vandbad. 

Fordel chokoladen over nødderne. 

Top med frysetørret bær.

Stil konfekten på køl eller i fryseren.

Opbevares i fryseren. 

Tages ud 15 minutter før de skal spises.

Tip: Pynt evt. hjerterne med hindbærstøv eller guldstøv



Æbleskiver med kærnemælk og fuldkorn
----------------------------------------------------------------
22 stk.

1½ dl. hvid hvedemel

1½ dl. fuldkornsølandshvedemel eller 

fuldkornsspeltmel

½ tsk. salt

2 spsk. rørsukker

2 tsk. vaniljepulver eller 1 vaniljestang

1½ tsk. kardemomme

½ tsk. bagepulver

1 tsk. natron

3 æg

6 dl. kærnemælk 

4 spsk. rapsolie

fintrevet skal af 1 økologisk citron

Til stegning: 20-30 g smeltet smør og 

20-30 g koldpresset rapsolie

Bland mel, salt, rørsukker, vanilje, 

kardemomme, bagepulver og natron i en skål.

Del æggene i blommer og hvider. Pisk 

æggehviderne stive. 

Rør æggeblommerne sammen med kærnemælk, 

rapsolie og citronskal. 

Rør det sammen med de tørre ingredienser og 

vend forsigtigt hviderne i. 

Varm æbleskivepanden og kom lidt smør og 

rapsolie i hvert hul. Fyld kun hullerne lige 

knap halvt op med dej, så der er plads til, at 

den hæver. Vend æbleskiverne med en kødnål 

eller strikkepind. 

Vend dem en halv omgang efter 2-3 minutter 

og tag dem af panden, når de er færdige. 

Fortsæt med at fylde hullerne til et nyt sæt 

æbleskiver, indtil al dejen er bagt til de 

lækreste, luftige æbleskiver. Du kan også lave 

æbleskiverne på ren hvid hvedemel.



Havregrynskugler med appelsin
-------------------------------------------------------------
6-8 stk.

75 g. Havregryn (grovvalset)
40 g. Kokosolie
30 g. Smørepålæg med chokolade 
uden tilsat sukker, fx Easis
50 g. Chokolade 70%
½ tsk. kanel
½ tsk. vaniljepulver
Saft og skal fra 1/2  Appelsin
25g. Skummetmælkspulver eller 
Hartvig & Engell proteinpulver, fx 
med vaniljesmag
30 g. Kakaopulver
Evt. 3-4 dråber romessens

Pynt:
Kokosmel til at rulle kuglerne i

Smelt kokosolien.
Hak chokoladen groft.
Rør det hele sammen.
Tril dejen til 6-8 kugler.
Rul dem i kokosmel.
Opbevares på køl.



Jule-petit fours
-----------------------------------------------------------------
12 små stk.

100 g. Mandelmel
30 g. Sukrin
1/2 tsk. Vaniljepulver
30 g. Smør
120 g. Mørk chokolade min. 70% eller 
Cavalier mælke chokolade
2 spsk. Revet appelsinskal
1 spsk. Appelsinsaft
100 g. Piskefløde (1 1/4 dl fløde)
50 g. Mandelflager

Smelt smørret.
Bland nøddemel, sukrin, vaniljepulver og ælt det 
sammen med smør.
Fordel dejen i 12 mini muffinsforme (2cm), fx 
hjerteformet eller runde.
Dejen er meget løs. Tryk den ned i formene og lidt op ad 
kanterne. Prik i bunden med en gaffel.
Bag bundene ved 160 grader varmluft i ca 10-15 min.
Lad bundene køle lidt af før du kommer chokoladefyld 
på toppen.
Hak chokoladen groft og kom det i en skål. Varm 
fløden op i en gryde. 
Den skal bare lige bringes i kog.
Hæld den over chokoladen og rør i chokoladen indtil 
den er smeltet. 
Chokolademassen skal have en homogen konsistens. 
Tilsæt derefter appelsinskal og saft.
Fordel chokolademoussen over de 16 nøddebunde og top 
med mandelflager.
Stil kagerne på køl minimum en time eller i fryseren ca 
30 minutter. 
Opbevares i køleskabet eller fryseren.



Cashew Nougat
------------------------------------------------------
1 rulle a 20 skiver

200 g. Cashewnød
85 g. Cavalier chokolade, Lys plade
60 g. Piskefløde 
50 g. Hasselnøddeflager

Rist cashewnødderne på en tør pande 3-4 minutter. 
Blend dem i en foodprocessor i cirka 5 minutter ved højeste hastighed. 
Efter nogen tid samler de blendede nødder sig til en blød klump. 
Sluk for foodprocessoren.
Smelt chokolade og fløde over et vandbad. 
Bland smeltet chokolade og nøddemasse sammen med en ske, 
Fordel massen på et stykke bagepapir og rul den til en tyk pølse.
Rul den i hasselnøddeflager.
Stilles i køleskab et par timer. 
Skær skiver af rullen inden servering.
Nydes kold.



Cashew Jødekager
------------------------------------------------------
50-60 stk.

100 g. Cashewnødder
130 g. Hvid hvedemel
100 g. Sukrin
1/2 tsk. Bagepulver
1/2 tsk. Stødt ingefær
1 Æg.
40 g. kokosolie

Blend cashewnødderne til fin mel.
Bland cashewnøddemel, hvid hvedemel, Sukrin, bagepulver og stødt ingefær. 
Smelt kokosolie i en gryde. Bland det med sammenpisket æg.
Bland dernæst smeltet kokosolie og æg.
Ælt derefter de tørre ingredienser sammen med kokos og æg.
Ælt godt med hænderne. Rul dejen til en pølse og lad den 
hvile i køleskabet i nogle timer.
Skær dejen ud i tynde skiver og tryk dem flade med fingrene. 
Dyb evt. fingrene i vand, så dejen ikke klistrer. 
Stik dejen ud i små runde forme og stil dem på et stykke bagepapir. 
Drys med kanel. Bages ved 200 grader i ca. 5-7 min. 

Tip: Du kan pynte kagerne med mandelflager inden du bager dem.



Brunkager 
--------------------------------------------------
55-60 stk.

150-175 g. Hvid hvede

100 g. Sukrin

70 g. Mandelflager

60 g. Smør

60 g. Rapsolie

1 Æg 

1/2 tsk. Bagepulver

1 tsk. Kanel

½ tsk. stødt ingefær

1/2 tsk nelliker

Lidt revet appelsinskal

Bland først tørre ingredienser: mel, 

sukrin, bagepulver, mandelflager,

 appelsinskal og krydderier. Smelt 

smørret.

Tilsæt dernæst smeltet smør, rapsolie 

og æg til dejen.

Rul dejen ud på køkkenbordet til en 

pølse. 

Skær tynde skiver, pres dem flade og 

stik dem evt. ud  i 

forskellige forme eller et glas. 

Dyp fingrene i vand så det ikke 

klistrer. Læg kagerne på en bageplade 

med bagepapir og bag dem i ovnen ved 

200 grader i ca. 7-10 min.



Jule-muffins boller med kanel, kardemomme og appelsin
----------------------------------------------------------
5-6 stk.

20 g. Gær

200 g. Vand

2 spsk. Rapsolie

15 g. Hvedeklid eller havreklid

50 g. mandelmel

75 g. Rugmel

75-100 g. Hvid hvedemel

1 knsp. salt 

1 knsp. kanel

1 knsp. kardemomme

1 spsk. revet appelsinskal

Pynt: Chiafrø

Rør gæren ud i vand, og tilsæt olie, salt, 

kanel, hvedeklid, mandelmel, rugmel og 

hvid hvedemel. Rør grundigt. Lad dejen 

hæve natten over på køl.

Fordel dejen i fem store muffinsforme, 

eller form dejen til fem boller. 

Top med chiafrø, inden du bager dem.

Bag bollerne ved 200 grader varmluft i 

ca. 15-20 min.

Lad bollerne hvile lidt, inden du spiser 

dem.

Tip: Tilsæt evt. 30 g. hakket chokolade 

70% og 4 tørret abrikoser (hakket) 

til dejen også.


