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Vattenbad
När man ska smälta choklad gör man det i vattenbad. Det vill säga 
man bryter eller hackar chokladen i mindre bitar och lägger den i en 
skål som man sätter på en kastrull med vatten. Sedan låter man vattnet 
koka upp. Det bästa är om kastrullen täcks helt så att ingen ånga kom-
mer ut och söker sig ner i chokladen. Den kan lätt bli grynig och ful då. 
Det går också väldigt bra att smälta choklad i mikrovågsugn. Då bör 
man öppna ugnen ibland och röra om i chokladen så den inte bränns. 
 När chokladen har smält vill man att den ska svalna och helst bli runt 
30 grader. Då är den perfekt att arbeta med. Det gör man genom att 
röra ordentligt i den. När den är rumsvarm är den färdig att använda. 

Temperering
Att temperera chokladen är viktigt när man använder fina sorter och vill 
lyckas få en perfekt yta på sin pralin. Så här gör proffsen:
 ”Finhacka chokladen. Värm halva mängden till 48–50 grader för 
mörk choklad, 45 grader för mjölkchoklad och 45 grader för vit chok-
lad. Rör ner resten av chokladen. Rör tills temperaturen är 27–28 grader 
för mörk choklad, 25–27 grader för mjölkchoklad och 25–29 grader för 
vit choklad. Värm därefter upp den till 31–32 grader för mörk choklad, 
30 grader för mjölkchoklad och 29 grader för vit choklad.” *
 Det är också viktigt att det man doppar i chokladen inte är för kallt. 
Det ska helst hålla rumstemperatur. Annars kan det blomma upp fula 
vita missfärgningar på pralinen. Dem kan man tyvärr inte göra något åt 
men man kan trösta sig med att de inte har någon inverkan på smaken. 
Så blunda och njut ändå!
* Källa: ”Chokladpassion” av Jan Hedh 
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Trillingnöt
Här är ytterligare en pralinklassiker 
som är väldigt god i all sin enkelhet. 
Med lite spritsad choklad på ser den 
extra proffsig ut.

ca 35 stycken

ca 1 1/2 dl hasselnötter
200 g ljus choklad eller mjölkchoklad

Sätt ugnen på 175 grader.

Lägg nötterna i en långpanna och 
rosta dem i ugnen i ca 10 minuter  
eller tills de har fått färg.

Låt nötterna svalna lite och gnugga 
sedan bort skalet med en ren köks-
handduk. Lägg nötterna i en skål.

Smält chokladen i vattenbad, se  
sidan 25. Låt chokladen svalna lite 
och häll sedan hälften av chokladen 
över nötterna. Blanda om ordentligt.

Lägg nötterna tre och tre på en 
bricka med bakplåtspapper och ställ 
in i kylskåpet i 20 minuter. Håll under 
tiden resten av chokladen smält ge-
nom att låta skålen stå kvar över kast-
rullens fortfarande varma vatten.

Skeda lite av chokladen i en liten 
plastpåse för dekorering och doppa 
trillingnötterna i resten av chokla-
den med hjälp av en gaffel. Låt dem 
droppa av ordentligt och lägg dem 
på bakplåtspapper igen.

Låt dem stelna helt.

Doppa påsen med choklad i varmt 
vatten så den blir flytande och klipp 
av ett hörn av påsen. Spritsa chokla-
den över de stelnade pralinerna.

Låt stelna igen.

Förvara dem svalt eller i kylskåp.

Pistagepraliner
Smarriga praliner som man kan göra 
superenkelt om man köper färdig 
mandelmassa och nougat – eller lite 
pyssligare genom att göra allting 
själv…

40–50 stycken

350 gram färdig mandelmassa eller  
 pistagemandelmassan på sidan 79
500 gram nougat (för hemgjord  
 nougat se sidan 22.)
250 gram mörk choklad av fin kvalitet 
pistagenötter för garnering

Kavla ut mandelmassan i en avlång 
fyrkant som passar i en liten långpan-
na. Fodra långpannan med bakplåts-
papper och lägg den kavlade man-
delmassan i botten.

Smält nougaten i vattenbad, se sidan 
25, och bred ut den över mandelmas-
san. Låt den stelna.
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Smält mörk choklad i vattenbad, se 
sidan 25, och bred ut den över nou-
gaten. Garnera med nötter innan den 
stelnat helt. Låt den stelna i kylskåp. 
Lyft ur hela kakan ur långpannan. 
Värm en kniv under hett vatten och 
skär kakan i lagom fyrkanter. 

Hemgjorda ”baci” 
Hasselnötspraliner

Något som jag alltid köper när jag är 
i Italien är deras underbara praliner 
som heter ”baci” och betyder kyssar. 
Jag blev helt enkelt tvungen att lära 
mig att göra dem själv.

ca 20 stycken

150 g mörk choklad
ca 1 dl hasselnötter
100 g Nutella

Du behöver ca 20 små formar av  
aluminiumfolie

Smält hälften av den mörka chokla-
den i vattenbad, se sidan 25.

Skeda i lite choklad i folieformarna, 
en i taget, vicka runt chokladen i for-
men så att den helt täcker sidorna. 
Du kan också pensla med en liten 
pensel.

Ställ formarna kallt en stund. Rosta 
under tiden hasselnötterna i en torr 
stekpanna. Låt dem svalna och gnug-
ga dem mellan händerna eller i en 
kökshandduk så att du får bort skalet. 
Ta undan 20 nötter och hacka resten 
smått. 

Smält Nutella i vattenbad, se sidan 
25. Blanda ner de hackade nötterna  
i Nutellan. 

Klicka Nutellan i formarna och peta 
ner en nöt i mitten. Ställ pralinerna 
att stelna i rumstemperatur i cirka en 
timme.

Smält resten av chokladen, låt den 
svalna. Skeda chokladen över prali-
nerna.

Låt pralinerna stelna helt innan du 
försiktigt lossar folieformarna. 

Förvara svalt eller i kylskåp.
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Knäckäpplen
De är lite meckiga att göra de här äpplena och det är inget för 
barn att hålla på med. Smeten är superhet! Men de blir goda och 
imponerande vackra. Vill man kan man även droppa i lite röd  
karamellfärg i den färdiga smeten.

6–8 stycken

6–8 små röda äpplen
5 dl strösocker
2 1/2 dl vatten
2 dl ljus sirap
ca 1/2 dl hackade hasselnötter
Du behöver: 6–8 grill- eller glasspinnar

Tvätta äpplena ordentligt och torka dem helt torra. Ta bort stjäl-
ken och stick en pinne i äpplet så den sitter ordentligt.

Koka upp socker, vatten och sirap i en liten, tjockbottnad kastrull. 
Rör om tills allt socker har löst sig.

Låt sockerlagen koka tills den är 154 grader eller prova lagen  
genom att doppa en träpinne i den. Smeten ska genast bli hård 
och glasartad runt pinnen. Det tar 15–30 minuter.

När knäcken är lagom hård, ta av kastrullen från värmen och 
doppa försiktigt äppelklubborna i den heta smeten. Vrid äpplena 
i smeten så de täcks helt, låt sedan överflödig smet rinna av.  
Tänk på att lagen är väldigt varm!!!

Doppa äpplena i hackade nötter och ställ dem att stelna på ett 
bakplåtspapper.

tips!
Smaksätt sockerlagen med en kanel-
stång som får koka med.
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Chokladdoppad  
lakritskola med havssalt
Det här är en lakritskola som är, med 
respekt, inspirerad av en pralin jag åt 
på chokladfabriken – vill man ha star-
kare eller svagare lakritssmak får man 
ta mer eller mindre turkisk peppar i. 
Naturligtvis kan man göra bara kolor 
och äta som de är. Då får man vira in 
i bakplåtspapper så de inte kladdar 
ihop. Kolan påminner lite om gamla 
godingen Käck.

ca 60 stycken 

3 dl vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl sirap
1 msk kakao
1/2 påse eller 3/4 dl turkisk peppar,  
 (hårda lakritskarameller)
2 tsk smör
200 g mörk choklad

Klä en form, ca 20 x 20 centimeter, 
med bakplåtspapper. 

Krossa karamellerna i en mortel.

Blanda grädde, socker, sirap, kakao 
och de krossade turkisk pepparkara-
mellerna i en vid gryta. Låt det koka 
upp under omrörning. Låt sedan 
koka kraftigt utan lock och utan att 
röra tills termometern visar 117–120 
grader eller tills smeten klarar kulpro-
vet, se sidan 54. Det tar ca 15 minuter 
i en vid gryta. Rör om då och då.

Rör ner smöret och häll smeten i for-
men. Ställ kolan kallt att stelna.

Smält under tiden chokladen i vatten-
bad, se sidan 25, låt den svalna. Det 
ska helst bara vara ca 10 graders skill-
nad på kolan och chokladen!

Skär eller klipp kolan i bitar. Doppa 
varje bit i chokladen och lägg upp på 
ett galler eller på ett bakplåtspapper.

Strö lite havssalt på toppen innan 
chokladen har stelnat.
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1. Ta en av de större bitarna. Rulla 
den till en jämn boll.

2. Rulla bollen mellan handflatorna 
och tryck samtidigt ihop nedre delen 
av handflatorna så att bollen blir oval 
och lik en glödlampa i formen.

3. Håll om det som ska bli trynet med 
två fingrar och tryck sedan andra han-
dens pekfinger inåt och uppåt så att 
grisen får ett uppnäst tryne.

4. Skär en skåra i trynet för  
grisens mun.

5. Tryck in pennspetsen i grisens mun 
för att göra plats för äpplet och gör 
två små hål som näsborrar.

6. Sätt äpplet i munnen. Tryck med 
fingrarna två fördjupningar på sidor-
na och sätt dit silverpärlor som ögon.

Marsipangris
Det är lätt att göra konditorsnygga 
marsipangrisar. I alla fall om man  
följer de råd som vi fick av marsipan-
kursledaren Lotta Juell-Skielse. 

ca 5 grisar

500 g fin marsipan 
röd karamellfärg
200 gram mörk choklad
några silverkulor
eventuellt guldpengar av choklad
Du behöver också: 
 en liten kniv
 en penna utan udd
 bakplåtspapper

Börja med att förbereda allt du behö-
ver. Färga in lite av marsipanen med 
röd karamellfärg och rulla 5 runda små 
bollar som ska bli äpplen. Kavla ut en 
liten bit marsipan och skär ut 10 små 
tringlar för öron och 5 små bitar marsi-
pan som ska bli grisarnas svansar. Skär 
resten av marsipanen i 5 större bitar.
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7. Gör några små skåror över näsro-
ten för att förstärka intrycket av  
grisens tryne.

8. Sätt pennspetsen mellan bordet 
och grisen, pressa sedan pennan 
uppåt så det blir som två skinkor. 

9. Rulla en lång, smal korv av marsi-
pan. Tryck sedan ett hål för svansen.

10. Stoppa in ena änden av marsi-
pankorven i svanshålet. Tryck till med 
pekfingret för att fästa den och forma 
sedan en skruvad knorr. 

11. Platta till kanterna på de små 
platta trianglar som ska bli grisens 
öron. Gör två hål bakom ögonen 
med pennan. 

13. Smält chokladen i vattenbad och 
låt den svalna. Doppa grisen i chokla-
den. Dutta bort överflödig choklad.

14. En ny liten marsipankulting har 
sett dagens ljus!!

12. Vik örat runt pennspetsen  
och sätt in det i hålet.

tips! 
Gå gärna till ett konditori och be att 
få köpa figurmarsipan. Den torkar 
inte lika  snabbt och är lätt att forma.

Gör en marsipan-  
spargris! 
Följ beskrivningen. Skär en skåra 
uppe på huvudet, tryck ner en  
chokladguldpeng.
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