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A felső lap glazúrja melegített csokiból készül

Forró késsel méretre szeljük a csokis lapot

Határozott és óvatos mozdulatok, hogy a tejszínhab ne ugorjon össze a csokoládétól

A formába helyezett alsó lapra simítjuk a krémet
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gyar – Rigó Jancsi néven fut. Honlapju-
kon kifejtik: a cigányprímás szerelmének 
története azt üzeni számukra, hogy a ze-
ne mindent legyőz. Ugyancsak 2004 óta 
születésének évfordulója tájékán minden 
évben megtartják szülőfalujában a róla 
elnevezett fesztivált – prímásokkal, nóta-
énekesekkel és néptáncosokkal. Számo-
latlanul fogy a rigójancsi is…

Mi rejlik a fekete 
csokiglazúr alatt?

Egy habkönnyű lap alul, másik felül, 
köztük a magas, tejszínhabos krémfi -
nomság. Annyira levegősnek kell lennie 
a fedőlapnak, hogy ne nyomja el a tej-
színes krémcsodát – avatott be az ud-
varhelyi Frieske Pan cukrászlaborban 
Băcescu Piroska. Közben megtudtam, 
hogy azoknak a nagycukrászdai, szá-
momra felejthetetlen rigójancsiknak a 
születésénél is jelen volt. A krém titka a 
hőmérsékletben (30–35 fok) és az olvasz-
tott csokoládé, valamint a tejszínhab 

összedolgozásának folyamatában rejlik 
– részletekben és laza keverés mellett 
kell hozzáadni.

Íme a lapok hozzávalói: 97 g liszt, 
48 g kakaópor, 150 g cukor, fél teáska-
nál szódabikarbóna, negyed teáskanál 
sütőpor, pici só, 90 g kefír, 60 g víz, 27 
g olaj és egy tojás. A száraz és a nedves 
hozzávalókat külön-külön elkeverjük, 
utóbbiakat kihabosítjuk, ehhez adjuk 
hozzá apró lépésekben a lisztes keveré-
ket. Sütés és kihűtés után jöhet a krém. 
300 g olvasztott étcsokoládéból kive-
szünk annyit, amennyivel beborítható 
a felső lap, és még melegen rákenjük. A 
600 g tejszínhabhoz pici sót adunk, és 
a megfelelő hőmérsékletű csokoládéval 
úgy keverjük össze, hogy lágyan habos 
maradjon. Úgy simítsuk a formába, hogy 
ne maradjanak nagy levegőbuborékok.

A csokoládémázas fedőlapot egyenlő 
négyzetekre osztva szeleteljük fel forró 
vízbe mártott késsel, és helyezzük a krém 
felületére. Miután a hűtőben megder-
medt, forró lapú késsel daraboljuk fel.

Édes reményeket kívánunk a habos álomsütemény mellé

A krémre helyezzük a fedőlapnégyzeteket




