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Kasems konfekt

En slags hjemmelavet vingummi 
fra Mellemøsten. Rigtig mums. 
Så er der fredags slik… eller tirs-
dags trumf, hvis det er der i holder 
børneklub. Her får du to varianter. 
Men som du kan se på billederne, 
er der næsten ingen grænser for, 
hvad man kan komme i. Prøv evt. 
også med forskellige nødder.

Tekst: Janne Bak-Pedersen

Kasem’s konfekt med citron 
Det skal du bruge:
10 blade husblas
150 g. sukker
150 g. honning
1 dl. vand
Skal og saft af en ikke-overflade-
behandlet-citron
2-3 spsk. flormelis eller kokosmel

Sådan gør du:
Sukker, honning og vand kommes 
i en gryde, der bringes i kog. Riv 
skallen på citronen og pres saften 
ud, og kom begge dele i sukker-
massen. 
Lad det småkoge i 15 minutter. 
Husblassen sættes i blød i koldt 
vand i ca. 10 min. Tag bladene op,  
og knug vandet af dem i din hånd. 
Smelt det i gryden med sukker-
massen, og lad det småkoge i 15 
min. Beklæd en form med lod-
rette sider med bagepapir, og kom 
massen heri. Lad det stå til næste 
dag. Nu kan du skære konfekten 
ud i små firkanter, og vende dem i 
flormelis eller fx kokosmel inden 
de skal spises. 
Velbekomme. 

Kasem’s konfekt med appelsin og 
marcipan 
Det skal du bruge:
14 blade husblas
3 dl. vand
600 g. sukker
Reven skal af en ikke-overflade-
behandlet-appelsin
Saft af to appelsiner
Saft af en citron

Sådan gør du:
Først udbløder du husblassen i 
koldt vand ca. 10 minutter. Tag 
husblassen op, og knug vandet fra 
den i din hånd. Mix vand, sukker, 
appelsin-citron saft samt revet 
appelsinskal, og bring det i kog. 
Tilsæt husblassen og lad den koge 
med i ca. 10 minutter. 
Hæld massen op i en form med 
lodrette sider, der er foret med 
bagepapir. Lad den stå til næste 
dag. Skær nu konfekten ud i små 
firkanter, og vend dem i flormelis. 
Denne konfekt med sin friske 
smag, passer perfekt til at lægge 
mellem to stykker marcipan. 
Velbekomme.


