


A vajkrém az alapja a tortadíszítésnek. 

Megannyi felhasználási módja van, illetve jó pár alap recept amik könnyedén ízesíthetőek, variálhatóak. Kell hogy 
legyen a háztartásban egy kedvenc alap vajkrém recept.
Nekem a kedvenceim a svájci és a francia. Ezekkel dolgozom általában. Recepteket a tortaiksola  -tortaiksola.hu -
weboldalán minden alap krémhez találsz, most már főzött krémet is és az új kísérletek a vaj nélküli krémek.

Most egy kis összefoglaló, hogy mire jó, miket lehet vele készíteni, tippek, trükkök.

Mi is a vajkrém?
A vajkrém alapból zsiradékés porcukor keveréke, de vannak a tojásos, és al isztes krémek is. Mindegyikben van vaj, 
ettől is kapták a nevüket vajkrémek. Többféle módon készíthetőek, hidegen- klasszik vajkrém- vagy a főzött 
változatok amikor vagy a fehérjékkel, vagy a sárgájákkal dolgozunk, de ott a cukrász krém is ami pedig lisztes alapú 
főzött krém.
Ha igazán melegtűrő vajkrémet készítenél akkor hazsnálj fele fele arányban vajat és CRISCO-t. A CRISCO-nak 45 
fok az olvadási pontja, míg a vaj ettől sokkal kisebb hőfokon már olvad. CRISCO megvásárolható a 
glazurshopban.:-)

Készíthetek előre vajkrémet, vagy csak frissen jó?
Egész nyugodtan előre tudsz dolgozni, hiszen a kész krém a hűtőben is tárolható, de akár le is fagyasztható. Ezért 
kedvelem annyira a vajkrémet, mert ha van maradék tojásom akkor készítek krémet és megy is be a fagyasztóba. 



Lefagyaszthatom a vajkrémet?

IGEN, a válaszom határozott igen!
A kész vajkrém, már tesztelve is a svájci és az olasz vajkrém is, bírja a fagyasztót. 
Nagyon fontos azonban, hogy NE ÍZESÍTSD! 
Csúfos eredmény várt mikor a málnás fagyasztott vajkrémet kiengedtem. Túrós, grízes állag mai ugyan menthető de 
úgy eltorzítja a vajkrém habos, lágy állagát, hogy nem érdemes már hazsnálni ebben az állapotában.
Tehát naturan, jól becsomagolva akár 2-3 hónapig is eláll a fagyasztóban a svájci és az olasz vajkrém is.

Hogyan engedjem fel a fagyasztott vajkrémet?
A fagyasztóból a sima hűtőbe tedd egy éjszakára, aztán szobahőmérsékleten engedd fel teljesen. Ha puha akkor 
habosítsd át és kész is van. 

Por vagy kristály?
Ha klasszikus vajkrémet készítesz akkor porcukrot hazsnálj és szitáld át többször is, hogy ne ropogjon majd a kész 
vajkrém. Ha főzött krémet készítesz akkor kristálycukrot hazsnálj. Kipróbáltam porcukorral is a főzött krémet, sokkal 
jobb a kristálycukor. Máshogy oldódik, máshogy hevül.

Sós vagy sótlan vaj?

Véleményem szerint sótlan vajat használj, de sót tegyél a krémhez mindenképpen. Én a LIDL-ben kapható vajat 
hazsnálom, szép a szín, jó az íze. A sós vaj túl sok sót tartalmaz, ezért nem célszerű használni. 



Túrós, szétvált.... mit tegyek?

Uhhhhh.... Ez iszonyat idegesítő volt számomra is, sok sok tojás bánta és landolt a szemétben, mert nem tudtam mit 
kezdeni vele. Azóta megtanultam a vészhelyzetek kezelését, mert javítható bármelyik hiba a vajkrémnél.
Túrós akkor lesz ha a folydék és a zsiradék szétválik, folyós pedig akkor ha túl meleg volt még az alap amikor a vajat 
hozzá keverted. Idegesítő mindkettő és ilyesztő is rendesen:-)))
Hogyan javítható?:-)
Van többféle megoldás is.

Ha folyik a vajkrémed akkor ha van időd tedd be a hűtőbe és várj. A vaj szépen visszadermed, habosítsd és 
megmentetted a krémedet.
Ha nincs időd, akkor hideg vajat adj hozzá a rontott "krémhez" és keverd alaposan át.

Ha túrós, vagyis kis darabkákban áll a vajkrémed, akkor kapcsold a robotgépet a legnagyobb fokozatra és keverd amíg 
össze nem áll ismét.

TIPP: 
Eszedbe se jusson műanyag edényt használni, máshogy vezeti le a hőt. Szerezz be egy nagy fém tálat, bármelyik 
vajkrémhez is használd :-)



Vaj vagy margarin, esetleg  Crisco?
Vaj, igen, crisco igen, margarin nem!!!
A vaj és am aragrin között elképesztően nagy különbség van!!!! Nem véletlen a vaj használata, más a szírtartalom, más a 
nedvesség tartalom! A margarint hazsnáld valami máshoz de ne vajkrémhez!!!!
A Crisco használata a melegtűrő vajkrémnél fontos, más az olvadáspontja mint a vajnak -45 fok- így a nagy meleget is 
nagyon jól bítja ha csak crisco-val készíted a krémet. Arra számíts, hogy elég kemény, masszív krémet kapsz.

Hogyan színezzem a vajkrémet, és mikor?
Én mindig utólag színezem a vajkrémet, amikor már ízesítve van. Könynedén színezhető paszta állagú festékekkel, én a 
sugarflair festékeit szeretem, így azokat használom. 
Kis mennyiség kell belőle, jó alaposan át kell keverni és kész is. Feketére is festhető a vajkrém, a sugarflair extra fekete 
festékkel. Gyönyörű:-)



Melyik vajkrém jó virágokhoz, vagy dekorcsöves 
díszítéshez?
Bármelyik:-) na azért nem ennyire egyszerű.
Ha virágot készítenél, legyen szó egyszerű tekert rózsáról vagy éppen szirmonként felépített vajkrém virágról, a 
svájci, olasz vagy a klasszik vajkrémet használd. Ezek kellően stabilak, szépen tartják magukat.

A francia vajkrém kisebb dekorcsöves díszítésekhez tökéletes, de virágokhoz egyáltalán nem jó, mert nagyon lágy.
Dekorcsöves díszítéshez hazsnálható az olasz , svájci, főzött krém is.

Francia vajkrém

A svájci és az olasz is ilyen szépen megáll:-)



Svájci és az olasz is jó virágokhoz

Kötelező a szirup használata?
IGEN!!!! A szirupokkal hőkezeled a nyers fehérjét vagy éppen sárgáját. Nem nehéz a szirup készítése de jó ha van 
hőmérőd hozzá, így pontos és gyors lesz a munkád. A Glazurshopban vásárolhatsz cukrász hőmértő:-)
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