
Opera-tårta 
Botten: 
4 äggvitor 
50 g socker (0,6 dl.) 
250 g hasselnötsmjöl (5 dl) 
250 g florsocker (4,2 dl) 
80 g vetemjöl (1,3 dl) 
4 ägg 
40 g smör, smält 

1. Sätt ugnen på 230 grader 
2. Vispa äggvitorna till vitt skum, tillsätt lite socker i taget så att du får en blank maräng. 
3. Blanda ihop de andra ingredienserna i en annan skål och vispa dem tills det blir en fluffig smet. 

Vänd ner äggvitan. 
4.  Bred ut på två bakplåtspapper och grädda i ca 7 minuter. Lägg ett bakplåtspapper över och vänd 

dem upp och ner, låt svalna. 
5. Skär ut i tre lika stora bottnar. 

Kaffesmörkräm 
Vispa ihop: 
100 g mjukt smör 
2 dl florsocker 
1 tsk starkt kaffe 
2-3 tsk kakao 
Ev. 1 tsk Amaretto 

Chokladganache 
150 g mörk choklad 
1,1 dl grädde 
2 tsk ljus sirap 
30 g smör 

1. Värm upp grädden och sirapen, häll det över den hackade chokladen. 
2. Rör till en blank och slät kräm. Rör ner smöret. 

Kaffesyrup 
2 dl starkt kaffe 
1,5 dl socker 

Koka upp och sjud tills sockret har smält. Låt svalna. 

Glaze 
140 g mörk choklad 
110 g smör 

Smält ingredienserna i en kastrull på svag värme. 



Montering 

1. Pensla den första botten med glazen, lägg ett bakplåtspapper över direkt och vänd den.  
2. Lägg bottnen med choklad på först och pensla rikligt med kaffesyrup, bred ut hälften av 

smörkrämen, försök att få lagren lika tjocka. 
3. Lägg på en botten och pensla rikligt med kaffesyrup. Bred på chokladganachen. 
4. Lägg på sista botten och pensla riktigt med kaffesyrup. Bred på den sista smörkrämen, försök att 

få den så jämn som möjligt. 
5. Värm upp glazen lite, om det behövs, så den blir lättflytande, blanda med den sista 
chokladganachen och häll den över kakan. Dra med en spatel så att det blir ett jämnt och fint lager. 
6. Ställ kallt några timmar innan du skär upp den. 
 


