
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga: Fazer Aito recept 
  
 
Banoffee pie i glas   
 

 
 
En riktigt snabb och enkel efterrätt i glas som kan serveras på studs! Sprött smul av 
havrekex, härlig sötma från bananer, kola, grädde och choklad. Ca 4 portioner.  
  
Ingredienser:  
2 bananer  
8 havrekex  
5 dl Fazer Aito Oat for Whipping (havrevisp)  
5 dl Fazer Aito vispbar havresås karamell  
50 g riven Fazer Ögon Premium bakchoklad 70%  
Gör så här:  

1. Skala och skiva bananerna.  
2. Mixa kexen till ett fint smul.  
3. Vispa upp Fazer Aito havrevisp i en bunke.  
4. Nu är det dags att sätta ihop efterrätten! Fördela kexsmulorna i botten på 
glasen, spritsa ner Fazer Aito havresås karamell, täck sedan ytan med skivade 
bananer och spritsa till sist på Fazer Aito havrevisp. Dekorera med riven choklad. 
Servera direkt och njut!  
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

Minipavlova med chokladvisp   
 

 
 
Dessa minipavlovas är rena drömmen med sin krispiga utsida, sega insida, fluffiga 
chokladvisp och syrliga hallon. Receptet är naturligt mjölk- och glutenfri. Om du byter 
ut äggvitorna till kikärtsspad får du en vegansk efterrätt.   
Ca 8 portioner.  
Ingredienser:  
3 stora äggvitor (storlek L på äggen)  
1 dl strösocker  
2 dl florsocker  
1 msk Fazer Ögon vaniljsocker  
5 dl Fazer Aito vispbar havresås choklad   
Färska hallon  
 
Gör såhär:  

1. Sätt ugnen på 100 grader (över- och undervärme) och täck en plåt med 
bakplåtspapper.  
2. Vispa äggvitorna till ett fast skum med elvisp i en bunke av glas eller metall. 
Tillsätt strösockret, lite i taget under fortsatt vispning tills du får en fast och blank 
maräng.  
3. Sikta ner florsockret och vaniljsocker. Vänd försiktigt ihop till en jämn och tjock 
marängsmet med slickepott.  
4. Spritsa eller klicka ut marängsmeten på en plåt. Grädda skålarna i mitten av 
ugnen i ca 1,5h. Stäng av ugnen men låt plåten stå kvar i ugnen på eftervärme i 
minst 1h.  
5. Vispa upp Fazer Aito havresås choklad fast med elvisp i en bunke. Fyll varje 
marängskål med chokladvispen. Garnera med färska hallon.  

  
TIPS!  
Gör pavlovorna helt veganska genom att byta ut varje äggvita mot 0,5 dl kikärtsspad.  
 



 
 
 
 
 
  

 


