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Vaniljpannacotta med kryddiga blåbär, lemoncurd och mandelmaräng 

En efterrätt med flera olika moment med som går att förbereda flera dagar innan. Vill du förenkla 
receptet så kan du köpa såväl lemoncurd som minimaränger färdigt. 

4 port 

Pannacotta 

2 dl vispgrädde 
1 dl mjölk 
1 st vaniljstång 
0,5 dl socker 
2 st gelatinblad  
 

Blåbärskompott 

2 dl blåbär 
2 msk socker 
1 st kanelstång 
1 st stjärnanis 
 

Lemoncurd 

50 g smör 
1 ägg 
1 dl socker 
1 citron 
 

Mandelmaräng 

100g mandelmassa 
1 äggvita 
 

Gör så här: Blötlägg gelatinbladen i rikligt med kallt vatten i minst fem minuter. Skrapa fröna ur vaniljstången och 

lägg den i en kastrull tillsammans med grädde, mjölk och socker. Koka upp gräddblandningen och dra av 

kastrullen från värmen. Smält gelatinbladen i grädden och sila av smeten. Häll upp i portionsformar och kyl tills 

pannacottan stelnat. Värm blåbär, socker, kanelstång och stjärnanis i en kastrull på svag värme. Låt puttra en 

stund och dra sedan av kastrullen från värmen. Plocka ur kryddorna och låt svalna i rumstemperatur.  Riv 

citronskal och pressa ut saften ur citronen. Lägg skal, saft, 0,5 dl socker och smör i en kastrull och värm på 

medelvärme till smöret har smält, dra av kastrullen från värmen.  Vispa ägg och 0,5 dl socker pösigt och blanda 

med citronkrämen. Sjud på svag värme tills krämen tjocknar, den får inte koka! Sila krämen och häll den i en ren 



skål, låt svalna. Sätt ugnen på 200 grader. Riv mandelmassan och rör ihop den med äggvitan till en smidig smet. 

Spritsa ut små cirklar på en plåt försedd med bakplåtspapper och grädda i 5-10 minuter tills marängerna har fått 

en fin färg. Låt svalna på plåten. Hit kan du förbereda desserten dagen innan. Montering: ta ut pannacottan ur 

kylen och lägg på en sked med blåbärskompott. Spritsa en mindre klick av lemoncurden på kompotten och toppa 

med ett par mandelmaränger.  

 

Äppelkompott med pecansmulor och vispad vanilj creme fraiche 

4 port 

Pecansmulor 

1,5 dl vetemjöl 
1 dl pecannötter 
0,5 dl farinsocker 
50 g kallt smör 
 

Äppelkompott 

4 st syrliga äpplen 
4 msk smör 
2 msk råsocker 
Kanel, kardemumma 
 

Vanilj creme fraiche 

1 liten burk creme fraiche (34 %) 
1 knivsudd vaniljpulver 
1-2 tsk florsocker 
 

Gör så här: Sätt ugnen på 180 grader. Nyp ihop ingredienserna till pecansmulorna till en grynig massa. Bred ut på 

en plåt försedd med bakplåtspapper och grädda i mitten av ugnen i 10 minuter eller tills smulorna fåt en 

gyllenbrun färg. Låt svalna. Skala och klyfta äpplena. Skär dem inte i för små klyftor eftersom de då faller sönder 

och blir till ett mos. Stek klyftorna i smöret och sockret tills de blir mjuka. Pudra över kanel och nymald 

kardemumma. Låt kompotten svalna något och fördela den sedan i fyra portionsformar. Vispa creme fraiche 

tillsammans med vaniljpulver och florsocker (eller vaniljsocker). Kom ihåg att du måste använda den fetaste 

creme fraichen för att den ska gå att vispa. Klicka eller spritsa ut creme fraichen över äppelkompotten och strö 

över pecansmulorna.  

 

 



Chokladbrownie med hasselnötsfrosting och apelsinsallad 

1 liten plåt 

Brownie 

100 g smör 
175 g florsocker 
75 g brun farin 
125 g mörk choklad 
1 msk ljus sirap 
2 ägg 
1 tsk vaniljsocker 
100 g vetemjöl 
2 msk kakao 
0,5 msk bakpulver 
 

Hasselnötsfrosting 

2 dl nutella 
4 dl florsocker 
4 msk kakao 
2 tsk vaniljsocker 
150 g philadelphia 
1 msk kaffe 
 

Gör så här: Smörj en liten långpanna med smör och sätt ugnen på 180 grader. Lägg smör, florsocker, brun farin, 

choklad och sirap i en kastrull och smält försiktigt under omrörning. Dra av kastrullen från plattan och låt svalna 

något. Vispa ägg och vaniljsocker och rör i chokladblandningen. Blanda resterande torra ingredienser och sikta ner 

dem i smeten.  Häll smeten i formen och grädda i mitten av ugnen i ca 25 minuter eller tills kakans kanter släpper. 

Grädda inte kakan för länge eftersom brownien ska vara något kladdig i konsistensen. Låt kakan svalna i formen. 

Vispa alla ingredienser till frostingen fluffigt med en elvisp. Filéa apelsinerna i klyftor eller skär dem i bitar. Spritsa 

eller bred ut frostingen över brownien när den svalnat och servera med apelsinsallad.  


