


Az olasz vajkrémről
Ezt is kedvelem, mert habos, lágy, szép színe van és nagyon finom.:-) Könnyedén ízesíthető -bár a citrusokkal 
vigyázzunk- szépen színezhető. 
Ha a hacsókot szereted számodra  ez a vajkrém az ideális választás.

Érdekesség, hogy bár vajkrémnek hívjuk, az olasz krém nem mindig tartalmaz vajat. Sok esetben csak a kész főzött 
tojásfehérjehabot használják.

Ez a hab elég lágy, tehát óvatosan bánjunk vele, legfőképpen a torták külső díszítésénél hazsnálhatjuk. ha vajjal 
készítjük akkor bátran használjuk, krémekhez, burkoláshoz, díszítéshez, virágokhoz.

Az olasz vajkrémhez cukorszirupot főzünk -118 fok- és tojásfehérjét habosítunk. Nekiláthatunk cukrász hőmérő -a 
glazurshopban kapható- nélkül is de ne várjunk így egyből sikert. 
Én nagyon sokat készítettem hőmérő nélkül, volt hogy kukában landolt az egész. 
A cukrászhőmérő alap eszköz a konyhában, szerezd be te is, így elsőre tökéletesen sikerül az összre krém.

Használunk jó minőségű vajat, magas zsírtartalommal. 

TIPP: A kész vajkrém állagán még módosíthatunk ha keményebbet szeretnénk, egyszerűen adjunk még hozzá vajat.

TIPP: Ha lazítani szeretnénk a kész vajkrémet keverjünk bele krémsajtot.

TIPP: A cukrász borkősav hasznos dolog ha tojásfehérjével dolgozunk! Lazítja, állományt növel a habhoz keverve!



RECEPT:
HV:

• 120 ml hideg víz
• 430 g kristálycukor
• 6 tojásfehérje
• csipet só
• 680 g puha vaj
• 1 ek vanília kivonat 

Elkészítés.

A vizet és a cukrot tegyük fel olvadni, ha forr vegyük takarékra a lángot alatta. Ne karamellizáljuk, csak készítsük 
szirupot. A cukrászhőmérőt használjuk, igazi kincs. 118 fokig kell hevíteni a szirupot.

Közben a tojásfehérjéket kezdjük habosítani. Én használok hozzá borkősavat, mert nagyon jó állagot biztosít a 
fehérjehabnak.
A fehérjét kemény habbá kell verni, különben csúfos végeredményünk lesz.

Ha kemény a hab, indulhat a szirup adagolása.



A cukorszirup roppant forró, óvatosan bánjunk vele. Lassan csorgassuk a habhoz, a közepes fokozaton keverve a 
robotgéppel. Én itt szoktam beletenni a csipet sót, mert a meleg szirup miatt szépen feloldódik.

FONTOS!!!!
Használjunk fém tálat, mert ez máshogy adja le a hőt, mint a műanyag és ez is fontos lépés. A habot a tál kihűléséig 
keverjük, vagy:-) és itt már a tapasztalat beszél, langyosodásig. Amikor a hab kemény, szép csúcsos, illetve a tál oldalán, 
ostor szerűen elcsapkodja a robotgép a habot akkor jó. Én azt vettem észre, hogy már érzem a kezemben hogy mikor jó 
az állag:-) Készült nem kevés krém:-)

Ha ezzel készen vagyunk akkor jöhet a puha vaj. A puha vaj nem folyik, nem túl lágy. Ez is fontos, mert a túl puha vajtól 
megfolyik a krém.
Tehát a fém edényünk hideg, a vaj jó hőmérsékletű, szépen adagoljuk a vajat a habhoz, folyamatosan keverve, közepes 
sebességen a robotgéppel. Gyönyörűen habosodik:-) IMádtam nézni ahogy elsőre sikerült:-)

Ha kész a krém mehet bele a vanília. Keverjük át és kész is.
Itt még elég furán néz ki a krém, spatulával keverjük át, és akkor tádámmmm a szép krém előáll:-)



Mézes pálinkás amerikai piskóta, almás vajkrémmel, 
csokoládéval díszítve

A tortaiksola weboldalán megtalálod a teljes torta 
készítését, receptekkel, képes segítségekkel

http://tortaiskola.hu
http://shop.glazur.hu

Az elrontott krém is javítható, volt "szerencsém" találkozni ezzel az esettel, megfolyt vagy éppen betúrósodott.

TIPP: a megfolyt vajkrémhez adj még hideg vajat és keverd tovább
TIPP: a betúrósodott vajkrémet pedig magas fokozaton keverd tovább

https://tortaiskola.hu/2016/01/15/mezes-palinkas-amerikai-piskota-almas-vajkremmel-csokoladeval-diszitve/
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