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VAJKRÉM
 alapok
Őszinte leszek, vajkrémet készíteni nem egyszerű. Mostanra azonban már bátran
nekifogok bármelyik- már jól begyakorolt krémemnek-m egyszerűen kitartás, türelem és persze 
néhány alapvető ezsköz amik megkönnyítik a munkát.

Nagy Violetta

Hogyan működik a vajkrém készítése?

Alapvetően vaj , cukor és folyadék keveréke a vajkrém. Ez a klasszikus vajkrém alapja, de ettől azért vannak 
finomabb nem túl vajas krémek is.



Mire jó a vajkrém?

Díszítés

Igen a vajkrém a klasszikus vajkrém is tökéletes a díszítéshez. 
Egy hátránya van, nagyon vajas ízű. Vajkrém virágokhoz is 
használhatjuk. Készíthetünk egyszerű kis vonalakat, 
hullámokat, bármit:-)

Aláburkolás

KÖTELEZŐ! Ha megtöltöttük a tortát akkor alá is kell 
burkolni a morzsakabátról nem is szólva. Itt is hazsnálhatjuk a 
klasszikus vajkrémet, bár én jobban szeretem a főzött 
krémeket, olasz, svájci és francia vajkrémek- a klasszikus 
vajkrém állaga nagyon kemény, kicsit nehezebb vele doglozni.

A klasszikus vajkrém trükkjei
 Itthon kevésbbé hazsnálják  a CRISCO-t, ami ham eleg van nagyon jó, mivel jóval magasabb az olvadáspontjam

int a sima vajnak, -45 fokon olvad- de cserébe nem valami jó ízű.
 nagyon könnyen készíthető vajkrém, mivel alapvetően vaj -nem maragrain- és porcukor keveréke
 A porcukrot szitáljuk át többször, még így is előfordul, hogy "ropogni" fog a vajkrém

Most hogy már ismerjük a klasszikus vajkrém trükkjeit, lássuk hogyan készítsd a következő tortádat

 A megsült piskótát, hűtsd le teljesen, vágd fel, tehát készítsd elő a töltéshez
 Jó ha aznap, amikor lekészíted a vajkrémet, meg is töltöd a tortát, fel is díszíted
 A klasszikus vajkrémet nem feltétlen kell hűteni, így ha nagyon elcsúszol a töltéssel és nincs 30 fok akkor

nyugodtan hagyhatod a pulton a díszítésig
 Ha azonban a tölteléked tejszínes, mascarponés vagy más főzött krémmel készül azt hűtened kell
 Az ízesítése egyszerű, de ne hazsnáljunk folyékony ízesítőket, nehezen keveredik a vaj a folyadékkal
 Az állagán egy kevés tejjel vagy tejszínnel változtathatunk, de így is igen masszív marad



A klasszikus vajkrém színezése

 A klasszikus vajkrémet elég nehéz szépen színezni
 Jó ha van fehérítő porunk kéznél, amivel elő  tudkjuk fehéríteni a vajkrémet-a glazurshopban meg is

vásárolható ez a fehérítő por-
 A fehérítés csak a zöld és a kék árnyalatoknál lényeges, a többi színt egyszerűen keverhetjük
 A kész vajkrémet színezzük
 Én a sugarflair festékeket kedvelem a nagy színválaszték miatt
 FONTOS! Paszta állagú festékkel színezzünk

http://shop.glazur.hu/feherito_por_vajkremhez_cukormazhoz
http://shop.glazur.hu/diszito-eszkozok/etelfestek_pasztak/sugarflair_etelfestekpasztak


Klasszikus vajkrém recept

HV: 
• 300-400 g porcukor
• 400-500 g vaj
• 1 tk aroma
• 2-4 ek tej vagy tejszín

Elkészítés:

 Első lépés:

A vajat habosítsük fel robotgéppel, kb 3-4 perc magas fokozaton.

Második lépés:

A porcukrot szitáljuk át, akár többször is, hogy kiküszöböljük a 
krém "ropogását". A habos vajhoz adjuk hozzá a porcukor felét és 
keverjük közepes fokozaton robotgéppel, kb 2-4 percig. Adjuk 
hozzá a maradék porcukrot és keverjük még tovább.

Harmadik lépés:

Állítsuk alacsony fokozatra a robotgépet és adjuk hozzá a vajas 
porcukros krém alaphoz a tejet vagy tejszínt.

Negyedik lépés:

Ízesítsük aromával, vagy pasztával.
Már tölthetjük, burkolhatjuk is a tortát.
Hűtőben ez  vajkrém nagyon keményre dermed, szép sarkos tortát 
készíthetünk így.



Vajkrém ízestíése

A klasszikus vajkrémet remekül lehet ízesíteni, finom krémeket készíthetünk ha szeretjük ezt a nagyon vajas ízt.

 Kakaós vajkrém, ez alap a sima krém után, egyszerűen keverjünk bele  a 
vajkrémbe kakaóport és keverjük át alaposan

 Csokoládés vajkrém: a kész vajkrémhez keverjünk olvasztott csokoládét, 
amit visszahűtünk kicsit

 Lekváros vajkrém, egyszerű, mert az éppen kéznél lévő lekvárt 
használjuk

 Bogyós gyümölcsök, igazi klasszikus ötlet, bármiylen gyümölcs jó 
hozzá, eper, szamóca, ribizli, áfonya...

 Krémsajt, remek választás, lazítani tudod vele a klasszikus vajkrémet

 Pudingok, ez is szuper megoldás, főzd kicsit sűrűbbre  a pudingot, én 4 
dl tejjel készítem a főzős pudingot ha a vajkrémhez keverem

 TIPP: ahogy már írtam folyékony ízesítőkkel ne nagyon próbálkozzunk, 
mert nehéz elegyteni a vajat a folydékkal, de ami püré, kivonat, por 
azokkal bátran ízesíthetünk! 

Milyen vajat vegyek, na és hol?

Én ha nincs módon elmenni a 
barátomhoz, akkor a LIDL vajat 
használok, szép a színe, jó az állaga 
és egész finom

Milyen  porcukrot használhjak?

Ez is kényes kérdés! Vegyünk 
jó minőségű porcukrot, 
különben ropogni fog a 
vajkrém a tortában! Még így is, 
hogy jó minőségű porcukrot 
vásárolunk, jó ha átszitáljuk.

http://tortaiskola.hu

Ha szeretnél még többet tanulni, akkor látogasd meg a TORTAISKOLA weboldalát. Rengeteg 
kipróbált recepttel , tortadíszítési ötlettel és persze "mezei" édességekkel is várlak:-)
Szép napot, jó tanulást!

Tanulj velem, mert minden megtanulható!:-)

Via
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