
Rockey Road



Rockey Road
Det verkar som om att vi har australiensarna att tacka för Rocky Road. Tillbaka i tiden, 1853 , behövde köpmän hitta ett 

sätt att sälja varor speciellt konfektyr, som var skadat i den långa transporten till Australien. På den tiden var det guldrush i 

Melborne området, så det fanns många välbärgade, men osofistikerade män i området. Lokala köpmän utnyttjade de nyrika. 

Köpmännen kombinerade den dåliga chokladen med bland annat marshmallows och nötter och sålde det till allmänheten 

som - Rocky Road. Namnet kom av den slingriga och steniga vägen, där choklad och andra ingredienser fraktades från 

leverantören till de väntande konsumenterna.

BRoWNIe
Blanda alla ingredienserna i 3-4 minuter med vinge. 

Fyll smeten i bakformar.   

  

BAKTEMPERATUR

180 ˚C 

BAKTID

30-35 min 

  

MaRSHMaLLoW
Häll kokande vatten på GELATINPULVER SANATINE 

och blanda väl. Vispa upp blandningen med MARÄNGPULVER SILVIA tills det blir maräng 

av smeten. Spritsa med en rund tyll, på en bädd av florsocker. Låt stelna. Klipp sedan till 

marshmallowsbitar med en sax. 

TILLaGNING   

•  När kakan svalnat, skär den till önskad storlek 

• Sätt ihop kakan till en sandwich med DAWN® FROSTING CHOCOLATE 

•  Bred ett tunt lager av samma frosting över kakan och kyl den i 20 minuter

•  Glasera med smält  FRUIBEL® GLACAGE CHOCOLATE

•  Toppa direkt med mini marshmallows   

•  Strö över hackade mars, snickers eller liknade samt rostade hackade nötter

•  Ringla över FRUIBEL® GLACAGE CHOCOLATE och KOLAKRÄM PIKFEIN 

  

INGRedIeNSeR
1 kaka  Ø 18 cm 

SaMMaNSÄTTNING
BROWNIESMET,  600 g 

 DAWN® FROSTING CHOCOLATE 
(ART 001298737) BESTÄLLNINGSVARA

FRUIBEL® GLACAGE CHOCOLAT 
(ART 802733) BESTÄLLNINGSVARA

KOLAKRÄM PIKFEIN  (ART 273004)
Mini Marshmallows, Rostade nötter
Hackade Snickers/Mars eller liknade

BRoWNIe
 BROWNIEMIX AMERIKANSK, 1500 g

(ART 279003)
Vatten, 400 g

MaRSHMaLLoW
    GELATINPULVER SANATINE (ART 3634), 50 g

Kokande vatten, 150 g 
MARÄNGPULVER SILVIA (ART 3652), 300 g

 Dawn American Bakery Product 

För fler recept och inspiration: www.dawnbakery.com
Dawnfoods Germany • Riedstraße 6 • D-64295 Darmstadt

info.eu@dawnfoods.com   

Femtorp AB
Travbanegatan 3 

213 77 Malmö • Sweden
Tel 040-94 90 00 
Fax 040-21 60 95 
info@femtorp.se 
www.femtorp.se


