
À LA HAGA TÅRTCOMPANI
Studentfest 

På Haga Tårtcompani har man redan från start förstått
vikten av en god och vacker tårta eller bakelse när det
gäller.  För Åsös räkning bjuder de nu på årets bästa
studenttårtor, bakelser och bullar!

4 ÅSÖ MAGASIN Rabarbertårta med hallon
och ätbara blommor. 



MAZARINBOTTEN Rör ihop mandelmassa och socker.
Klicka i brynt, rumstempererat smör och sedan ett ägg i
taget. Häll ner de torra ingredienserna. Fördela smeten
i 14 cm ringar. Baka av i 180° i ca 20 minuter.  

RABARBERKOMPOTT Koka ihop rabarber och syltsocker
tills massan klarar ”syltprovet”. Häll upp i 14 cm ringar,
ca 1 cm högt. Frys helt. 

HALLONPANNACOTTA Lägg gelatinbladen i blöt i kallt 
vatten. Koka upp hallonpuré, grädde och socker. Häll
vattnet från gelatinbladen och häll hallongrädden över
gelatinbladen. Fördela i 14 cm ringar, ca 0,5-1 cm högt.
Frys helt.

MOUSSE Vispa äggvitan till ett fast skum. Koka socker
och vatten till 121° och häll detta i en tunn stråle över
den uppvispade äggvitan, fortsätt att vispa marängen
kall. Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten. Värm puré-
erna och lägg i urkramade gelatinblad. Vänd ner lite
maräng i taget i purén och sedan grädden.

ÅSÖ MAGASIN  5

RABARBERTÅRTA

(1 st tårta)
mRECEPT

MAZARINBOTTEN
500 g mandelmassa
100 g socker
250 g rumstempererat 

brynt smör 
4 ägg
1 l rostad, grovt 

hackad mandel
2 msk kardemumma
40 g potatismjöl

RABARBERKOMPOTT
500 g rabarber
400 g syltsocker

HALLONPANNACOTTA
250 g hallonpuré, 
art.nr 49705

250 g grädde
100 g socker
2 ½ gelatinblad, 
art.nr 49275

MOUSSE
375 g äggvita
630 g socker
150 g vatten

500 g hallonpuré,   
art.nr 49705

500 g rabarberpuré
20 gelatinblad, 
art.nr 49275

1000 g lättvispad   
grädde

GLAZE
188 g vatten
450 g socker
450 g glykos, 
art.nr 49540

6 gelatinblad, 
art.nr 49275

450 g Åsö vita pellets,   
art.nr 146092

300 g kondenserad   
mjölk

DEKORERING
Färska bär
Rabarber
Oxalis
Atsinakrasse
Rostade mandelspån
Ätbara blommor

ör drygt tre år sedan slog vännerna
Oscar Målevik och Anna Cardelius
upp dörrarna till Haga Tårtcompani
på Torsgatan i Stockholm för första
gången. Kostvetaren Anna med sinne
för ekonomi och administration, och

bagaren Oscar med hantverkskunskapen och den kreativa
hjärnan. Vackra tårtor, härliga surdegsbröd, ljuvliga 
bakelser, goda mackor. Succén blev omedelbar, och sedan
dess har ytterligare två systerbagerier tillkommit. I mars
öppnade de dessutom sin alldeles egna deli; Haga Matcom-
pani & Delikatesser. ”Det är superspännande, något sånt
här har vi aldrig gjort tidigare, även om det är en naturlig
utveckling på vår verksamhet” berättar Oscar dagen innan
delin ska öppna i Hammarby Sjöstad. ”Målet är att salu-
föra svenska, närproducerade delikatesser från småskaliga
tillverkare. Men vi ska inte bara sälja deras produkter 
löpande och laga goda sallader, charkbrickor och luncher
av dem, utan vill också ge mindre producenter en chans att
visa upp sig för kunder i Stockholm genom att då och då
låta butiken bli en slags popup-butik. Tanken är att en
producent ska kunna ta över butiken helt i några dagar
eller en vecka och visa upp sitt utbud! Kräftvecka, äppel-
vecka, ostvecka osv.”

Samtidigt rullar bagerierna på som vanligt. Sedan start
har förstås fler bagare och konditorer anställts. Bakom de
vackra skapelserna i detta magasin står, förutom Oscar
själv, konditorerna Johanna Stenholm och Josefin Svens-
son, samt bagaren Jessica Lundin. ”Ni måste smaka på 
bakelsen!” säger Johanna. ”Den är gjord på äkta cham-
pagne. Det var det enda vi hittade i skåpen här när vi ba-
kade igår. Extra god!” Vi provar, och kan intyga – alldeles
extra underbar! www.hagabageri.se

Jessica Lundin, Johanna Stenholm, Josefin Svensson och Oscar Målevik.
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6 ÅSÖ MAGASIN

Passionstartletter 
med maräng.

SNABBT
OCH ENKELT 
FYLL CURDEN DIREKT I
LÄDERACH CHOKLAD-

SKAL FRÅN ÅSÖ!
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PASSIONSTARTLETTER

(ca 40 st)

40 st Läderach specialskal, art.nr 050047

PASSIONSFRUKTSCURD
500 g passionsfruktspuré, art.nr 49745
50 g smör
150 g socker
200 g äggula
50 g maizena

HALLONMARÄNG
375 g äggvita
100 g hallonpuré, art.nr 49705
50 g vatten
630 g socker 

DEKORERING
Frystorkade hallon
Oxalis

PASSIONSFRUKTSCURD: Koka upp puré med smör och halva
mängden socker. Vispa ihop resten av sockret med 
äggula och maizena, vispa ned detta i purén och sjud
upp till första bubblan. Låt svalna i kyl till rumstemperatur. 

HALLONMARÄNG: Vispa äggvitan till ett fast skum. Koka
ihop hallonpuré, socker och vatten till 121° och häll detta
i en tunn stråle över den uppvispade äggvitan, fortsätt 
att vispa marängen kall.

MONTERING: Fyll skalen med curden och låt den stelna.
Spritsa på marängen och bränn lätt med gasolbrännare.
Dekorera med frystorkade hallon och oxalis. 

SOMMARBULLE

(ca 50 st)

VETEDEG
1000 g mjölk
100 g jäst
2300 g vetemjöl
400 g socker
400 g smör
40 g kardemumma
15 g jäst

REMONS
700 g smör
200 g socker
100 g råsocker

Sommarbulle med 
havrecrumble och hallon. 

GLAZE Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten. Koka vatten,
socker, glykos till 105°. Lägg i urkramade gelatinblad.
Häll massan över chokladen och rör tills den smält. Häll
till sist i kondenserad mjölk. Mixa slätt. Glasera vid 35°. 

MONTERING Lägg en mazarinkaka i botten på en plastad
18 cm ring, sedan lite mousse, hallonpannacottan,
mousse, kompott och fyll sedan upp med mousse. Låt
stelna i frysen. Ta ut ur frysen när glazen är 35° och gla-
sera. Dekorera med färska bär och rabarber, oxalis, atsi-
nakrasse, rostade mandelspån och ätbara blommor.

50 g vaniljsocker
5 g salt
Zest och saft av 2 citroner
100 g blå vallmofrö

HAVRESMUL
200 g havregryn
100 g kallt smör
50 g råsocker
Zest och saft av 1 citron

DEKORERING 
Florsocker
Färska hallon
Röd harsyra

Blanda alla ingredienser till degen och blanda i maskin i 
ca 15 minuter till en fin deg. Jäs i 30 minuter. Blanda ihop 
remonsen. Kavla ut degen, bred ut remons och baka ut som
knutar eller snurror. På bageriet väger vi våra bullar till 90
gram. Jäs i 60 minuter. Rör ihop havresmulet och toppa med
det precis innan avbak. Baka av i 200° i ca 10-20 minuter. 
Vid servering, pudra över lite florsocker och dekorera med
halverade hallon och harsyra. 

mRECEPT
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SPRITSA MARÄNG! Fintandad, 
krusig tyll. Art.nr 8006610.
GJUT KUPOLER! Silikonform 
Formaflex 006 Pomponette. 
Art.nr 87403.

CHAMPAGNEBAKELSE

(ca 30 portioner)

PISTAGEKAKA
4 ägg
250 g socker
10 g maizena
200 g krossad 
pistage, art.nr 49572

MARINERADE JORDGUBBAR
1 liter jordgubbar
½ dl sudashisaft

ITALIENSK MARÄNG
470 g socker

PISTAGEKAKA Vispa ihop ägg och socker. Blanda ner mai-
zena och pistage och blanda ihop detta med äggsme-
ten. Baka i 180° i ca 20-30 minuter. Tryck ned och jämna
till kanten medan kakan fortfarande är varm.

MARINERADE JORDGUBBAR Dela jordgubbarna och vänd ner
sudashi. Låt dra i 30 minuter.

112 g vatten
280 g äggvita

CHAMPAGNEMOUSSE
1 flaska champagne
1000 g lättvispad grädde
750 g italiensk maräng
17 gelatinblad, 
art.nr 49275

DEKORERING
Färska jordgubbar
Spritsad maräng
Ätbara blommor
Moussekupoler 

ITALIENSK MARÄNG Vispa äggvitan till ett fast skum. Koka
socker och vatten till 121° och häll detta i en tunn stråle
över den uppvispade äggvitan, fortsätt att vispa ma-
rängen kall.

CHAMPAGNEMOUSSE Lägg gelatinet i blöt i kallt vatten.
Krama ur det och smält försiktigt. Häll sedan champag-
nen över det smälta gelatinet, använd en stor skål då det
bubblar mycket. Blanda ner den italienska marängen och
till sist grädden. Fyll en del av moussen i silikonkupolfor-
mar och frys helt.

MONTERING Lägg kakan i botten på en avlång form. Fyll
upp till hälften med mousse. Strö över de marinerade
jordgubbarna och fyll upp med mousse. Frys helt. Lägg
gjutna moussekupoler på toppen och frys igen i ca 30
minuter. Dela längden i bitar och dekorera med färska
jordgubbar, spritsad maräng, ätbara blommor och mous-
sekupoler.

”Ni måste smaka på bakel-
sen!” säger Johanna. ”Den
är gjord på äkta champagne.
Det var det enda vi hittade i
skåpen här när vi bakade
igår. Extra god!”
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Champagnebakelse med
marinerade jordgubbar.

DEKORERA
GÄRNA  

ÄVEN MED KUPOLER
AV JORDGUBBS-

PANNACOTTA!

HAGA TÅRTCOMPANI
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ÄPPLE- OCH FLÄDERTÅRTA
(ca 6 st à 8–10 portioner)

CHIAKAKA
150 g chiafrön
125 g flädersaft
125 g limesaft
6 ägg
100 g socker
250 g mandelmjöl, 
art.nr 49562

15 g bakpulver
30 g vaniljsocker
500 g smält smör
en nypa salt

FLÄDERGELÉ
500 g flädersaft
110 g gelatinmassa 
(1 del gelatinpulver och 
5 delar vatten)

ÅNGADE SYRLIGA ÄPPLEN
1 grönt äpple
Saft av 1 citron

FLÄDER- OCH 
ÄPPELTEBAVAROISE
12 gelatinblad, 

art.nr 49275
700 g mjölk
2 g grönt te med smak 

av äpple och fläder 
1 tahitivaniljstång, 

art.nr 49574
220 g äggula
400 g socker
400 g Åsö vita pellets,      
art.nr 146092

300 g matyoghurt
400 g vispad grädde

DEKORERING
Kakaosmör spray, 
art.nr 34031

Atsinakrasse
Äppelbitar
Blågult tygband

mRECEPT

Äpple- och flädertårta

CHIAKAKA: Blanda chiafrö och safterna. Låt svälla i minst 30
minuter. Vispa ihop ägg och socker. Blanda ihop alla torra
ingredienser och vänd ner dem. Tillsätt sedan smöret och
till sist chiablandningen. Fördela i 14 cm ringar och baka
av i 190° i ca 30 minuter.  

FLÄDERGELÉ: Värm saften och smält gelatinet i saften. För-
dela i 14 cm ringar, ca ½ cm högt. Frys helt.

ÅNGADE SYRLIGA ÄPPLEN: Tärna äpplet med skalet på. Lägg
tärningarna i en sil och placera i en kastrull med kokande
vatten i botten. Lägg på locket. Låt stå tills äpplena börjar
mjukna, men de ska fortfarande vara krispiga inuti. Vänd
ner citronsaften och kyl. 

FLÄDER- OCH ÄPPELTEBAVAROISE: Lägg gelatinbladet i blöt i
kallt vatten. Koka upp mjölk, te och vanilj. Rör ihop äggula
och socker. Häll i mjölken och sjud till 85°, rör hela tiden.
Tillsätt urkramade gelatinblad. Sila massan över chokla-
den och rör tills den smält. Låt blandningen svalna till 35°.
Tillsätt yoghurt och grädde. 

MONTERING: Lägg en chiakaka i botten på en 18 cm ring
med plastband inuti. Häll på lite bavaroise, lägg sedan på
flädergelén och lite mer bavaroise. Strö över äpple, unge-
fär så långt ut som gelén går ut till kanten. Fyll upp med
bavaroisen. Fyll resten av bavaroisen i små runda silikon-
formar. Frys tårtan och bavaroiseformar helt. Tryck ut 
bavaroisen ur formarna och lägg några på tårtan. Frys
igen. Spraya tårtan matt med kakaosmör och dekorera
med atsinakrasse och äppelbitar.
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