


Imádom a  csokoládét! Az étcsokoládét! 

A csokoládés krémek gazdag íze fantasztikus, remekeül kombinálható málnával, eperrel, kókusszal, naranccsal, 
citrommal, barackkal... végtelen:-)

Pár szóban a csokoládéról.
Használjunk jó minőségű csokoládét, ne spróljunk! A magas kakaó tartalmú csokoládék nagyon finomak, gazdag ízük 
van, és szép sötét a színük.
Ha glazúrt készítünk -tükör glazúr- nagyon fontos még a magas kakaóvaj tartalom is. Ezeket a csokoládékat 
összefoglaló néven, couverture.
A COUVERTURE csokoládé nem csak magas kakaó tartalmú de magas kakaóvaj tartalmú csokoládé!!! Ezt jól jegyezd 
meg ha csoki glazúrt készítenél:-) Teljesen más a megszokott csokoládétól, fényesebb, mélyebb ízű. Drága, igen drága 
de megéri:-)

Csokoládés krémet többféle módon készíthetünk, használhatjuk alapnak a ganache-t vagy vajkrémmel keverhetjük az 
olvasztott csokoládét.
Készítettem már mindegyiket, egyformán finom, a készítése más és egy kicsit az állaguk is különbözik.

FONTOS:
ha ganache-t választunk alapnak, akkor az ízesítéssel csak a végén foglalkozzunk. Ha kész a ganache akkor "bátran" 
ízesíthetjük, pálinkával, aromákkal, levekkel.

TIPP:
Nagyon jó ötlet ha csokoládés krémet választunk, hogy apró csoki darabkákat is keverünk a krémbe.

TIPP:
Ha vajkrémet választasz alapnak akkor én javaslom a francia vajkrémet, mély, telt íze van, remek hozzá a csokoládé.

TIPP:
Ha módod van rá ne használj klasszikus vajkrémet - vaj+ porcukor- készíts főzött krémet, nekem a csokoládésokhoz a 
francia vajkrém ízlik a legjobban.

TIPP:
A csokoládés krémek íze és színe tovább erősíthető ha jó minőség kakaóport is keverünk a krémhez



Csokoládé krém párizsiasan

KEDVENC!
Mély, gazdag íz, habos állag, tökéletes! Alapnak a francia vajkrémet választottam.

Francia vajkrémet készítettem, mert a dobos krémjéhez is tojássárgáját használnak, recit itt találsz.
A kész krémhez 2 ek holland kakaóport és 2 ek puncs aromát adtam. Jól elkevertem.

Az étcsokoládé pasztillát kb 30 dkg-ot felolvasztottam vízgőz felett, 1 dl tejszínnel. A tejszín maradékát puha habbá 
vertem. Mikor a csoki kihűlt a habot belekevertem, nem óvatoskodtam, mivel nem kemény habbá vertem a tejszínt, 
így nem is törhet össze:-)

Az étcsokis tejszínes keveréket a kakaós vajkrémhez adtam és jól átkevertem. Eszméletlen szép a színe, és az íze

Aki a csokit szereti kötelező alap recept!!!!

Ez a krém szuper töltéshez, burkoláshoz és kisebb vajkrém díszekhez is. nagyon puha, lágy állaga miatt nagy 
díszeket ne készítsünk.

https://tortaiskola.hu/2016/04/06/francia-vajkrem-e-book-receptekkel-otletekkel/


Étcsokoládés krém recept
Gyors, egyszerű recept.
Én svájci vajkrémet használtam alapnak, nézd most már videós segítséggel is elkészítheted te is.

Kb 30 dkg kész svájci vajkrémet ízesítettem.
150 g étcsokoládét olvasztottam fel vízgőz felett hagytam hűlni, de még folyékony állapotban kell hogy legyen.
Egyszerűen a vajkrémhez kevertem és kész is:-)

https://tortaiskola.hu/2016/02/22/svajci-vajkrem-keszitese-videos-segitseggel/


Ez egy kakukktojás recept, mert semmiféle vaj nincs 
benne, viszont nagyon finom, gazdag és jó a tartása:-)
HV:

    280 g étcsokoládé
    2 tojás
    200 ml tejszín
    1 nagy marék pilelcukor
    60 ml víz

Elkészítés:

A csokoládét, vizet és pillecukrot vízgőz felett kezdjük el olvasztani. Kevernünk kell-gondolom ez pille cukor függő is- 

ami nekem itthon volt az nem nagyon akart olvadni:-) Én kevergettem, illetve féltettem a csokoládét a túl hosszú 
gőzöléstől is.

Ha felolvadt vegyük le a gőzről és hagyjuk hűlni.
Ezután a tojásokat válasszuk szét és a fehérjét verjük kemény habbá. Ennyi idő alatt a csokoládé is hűl annyit, hogy ne 
főzzük meg a tojássárgáját ha belekeverjük

Tehát a csokoládé krémbe keverjük a tojások sárgáját és alaposan keverjük el. Szép csillogó, krémes állagot kapunk:-)
Én egyből belekevertem a tojások habját is, mert a csoki még langyos volt, gondoltam a kisfiamnak is adok a pitéből, 
megkezelem egy kicsit a fehérjét:-)
Jól elkevertem, de óvatosan hogy ne törjön meg a hab.

Aztán felvertem a tejszínt és azt is óvatosan belekevertem. nagyon szép, de állagban igazán jó krémet kaptam.
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