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Fenomenala
maränger

Baka två
olika sorters
maränger
och gör sen
ett smaktest!

Recept 2:
● 1 dl äggvita
● 1 dl strösocker
● 1 krm färskpressad

citronjuice eller
1 krm ättika 12%
● Mät upp äggvitor
i ett dl-mått, använd
så många som behövs
för att bli 1 dl.
● Häll äggvitorna och
ättika (eller citronsaft)
i en bunke. Vispa med
elvisp till ett hårt skum.
● Tillsätt socker lite i
taget och fortsätt vispa.
● Vispa till en
fast maräng.

Recept 1:
● 1 dl spad från kokta
kikärter på burk
● 1 dl strösocker
● 1krm färskpressad
citronjuice
eller 1 krm ättika 12%
● Några droppar
karamellfärg
(så du kan se skillnad
på sorterna)
● Häll kikärtsspad och
ättika (eller citronsaft)
i en bunke. Vispa med
elvisp till ett hårt skum.
● Tillsätt karamellfärg.
socker, lite i taget
och fortsätt vispa.
● Vispa till en
fast maräng.

● Kikärterna som blir över kan du
göra kikärtsbiffar av. Mixa dem
med lite olja, vatten och kryddor
som tex salt, vitlök och örter.
Mixa till en grynig smet och
stek i stekpanna.

Gör så här:
● Sätt ugnen på 100 grader.
● Klicka eller spritsa små

maränger på en bakpappersklädd plåt
med smeten från
recept 1
på halva
plåten och
smeten
från
recept 2
på andra
halvan.
De skall
vara så
små att
det blir
totalt ca 100
maränger på
plåten.
● Ställ in plåten i mitten
av ugnen och grädda i ca 1
timme. Stäng av värmen. Låt
plåten stå kvar i ytterligare
2 timmar på eftervärme.
Marängerna torkar i eftervärmen, tar du ut dem för
tidigt är de sega i mitten.
● Låt några personer smaka
båda sorterna maräng,
berätta inte hur de är
gjorda! Berätta att det är
två olika sorter, och att de
skall försöka komma på
vilka ingredienserna är.

Varför blir det så?

Till en maräng behövs något som kan vispas till ett hårt skum.
För att skum skall kunna bildas och vara stabilt, dvs ﬁnnas
kvar och inte gå sönder, behövs ett förtjockningsmedel. I både äggvita och kikärtsspad
ﬁnns proteiner som stabiliserar skummet. Det
sura ämnet, ättika eller citron, gör att skummet
blir ännu mer stabilt och håller det ﬂuffigt.
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