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Fekete-erdő 
parfétekercs

Desszertek

6 személyre
előkészítési idô: 45 perc

sütési idő: 10–15 perc
Fagyasztási idő: a parféé 8 óra,  

a tekercsé 30 perc
sütési hőmérséklet:  
180 °C/gáz: 4-es fokozat

a töltelék
elkészítési idő: 10 perc

hozzávalók
a töltelékhez és a mártáshoz

225 g kimagozott cseresznye-  
vagy meggybefőtt

600 ml vaníliafagylalt
150 ml víz

100 g cukor
7 evőkanál feketecseresznye-  

vagy meggydzsem
1 kupica cseresznyepálinka 

(tetszőleges)

a csokoládés piskótához
3 tojás

75 g cukor
50 g liszt

1 evőkanál kukoricaliszt
2 evőkanál kakaó

a tálaláshoz
főzött tejszínkrém, csokoládéforgács, 

mentalevelek, porcukor

eszközök
egy kb. 15 cm hosszú hengeres 
fémdoboz (pl. Pringlers chips), 

alufóliával kibélelve
egy 33×22 cm-es tepsi,  

sütőpapírral kibélelve

A világhírű Fekete-erdő tortát a csokoládés piskóta, a tejszínhab  
és a fekete cseresznye jellemzi. Jeges változatában a tejszínhabot 
vaníliafagylalt helyettesíti, és az egészet együtt rolád formában újból 
megfagyasztjuk, méghozzá úgy, mint az Alaszka fagylalttekercset. 

A hAgyományos tortA ADAPtáCiójA
A Fekete-erdő parfétekercshez a csokoládés piskótát megkenjük cseresznye- 
dzsemmel, majd beburkolunk vele egy hengerré formázott cseresznyés vanília- 
fagylaltot. A roládot aztán addig fagyasztjuk, amíg megkeményedik, és felszele- 
telve, külön cseresznyebefőttel és mártással meg főzött tejszínkrémmel vagy 
tejszínhabbal tálaljuk. 

A tökéletes PiskótA
A tekercshez való csokoládés piskótát nagyon könnyűre és rugalmasra kell 
készíteni, hogy ne törjön össze. A piskóta könnyedsége a belekevert levegőtől 
függ. használjunk a keveréshez elektromos kézi mixert, és a habverőfejjel 
addig keverjük a tojást a cukorral, amíg egészen kifehéredik, sűrű krém válik 
belőle, és az eredeti térfogatának a háromszorosára nő. Feltétlenül szitáljuk át 
a lisztet, mielőtt gyengéden beleforgatnánk a tojáskrémbe! ne feledjük, minden 
egyes forgatásnál a levegőt is kikeverjük a tésztából. A csokoládés ízt a lehető 
legjobb minőségű kakaóval érhetjük el.

süssük a piskótát 10–15 percig, vagy amíg megszilárdul. Vegyük ki a sütő- 
ből és takarjuk be egy nedves ruhával, nehogy kiszáradjon. hagyjuk kihűlni  
a tepsiben, majd borítsuk ki sütőpapírra. Vágjuk egyenesre a széleket.

A szakács tippjei
a tökéletes parféroládhoz elengedhetet- 
len egy henger, amelyben kifagyasztjuk 
a vaníliafagylaltot. ehhez épp megfelel  
a Pringlers chips hengeres fémdoboza, 
de méretre kell vágni. a receptben  
22 cm széles tepsit használunk, ennél 
valamivel rövidebb legyen a henger,  
kb. 15 cm, de mindenképpen a saját 
tepsink méretéhez kell igazítanunk  
a henger hosszát. 
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Desszertek Desszertek

1 32 4

5 6 7 8

1 A töltelékhez szűrjük le  
a cseresznye- vagy meggy- 

befőttet, a gyümölcsökről itas- 
suk le a nedvességet. Vegyük 
ki a fagylaltot a mélyhűtőből, 
és hagyjuk egy kicsit meg- 
puhulni, majd tegyük tálba.

2 keverjük bele a fagylaltba 
a meggy felét. A gyümölcs- 

csel elkevert fagylaltot kana- 
lazzuk bele az alufóliával ki- 
bélelt hengeres fémdobozba, 
tömörítsük, nyomkodjuk jól 
meg, hogy ne maradjon benne 
levegő. tegyük a fagyasztóba 
egész éjszakára.

5 helyezzük a piskótát zsír- 
papírra vagy sütőpapírra. 

húzzuk le a hátáról a sütő- 
papírt, és vágjuk egyenesre  
a széleket. kenjük meg egyen- 
letesen a maradék dzsemmel. 

6 A fémhengerből a végéről 
levágott körlappal nyom- 

juk ki a fagylaltot a dobozból,  
vagy „bontsuk le” a fémdobozt  
a fagylaltról. Fektessük a tész- 
talap megfelelő végéhez,  
és a papír segítségével 
tekerjük fel.

7 A lelógó piskótaszéleket 
vágjuk le. szeleteljük fel  

a parfétekercset. 

8 tálaljuk a cseresznye- vagy 
meggybefőttből főzött már- 

tással és a félretett meggyel, fő- 
zött tejszínkrémmel vagy tejszín- 
habbal. Díszítsük csokoládéfor- 
gáccsal és mentalevelekkel.

3 melegítsük elő a sütőt 
180 °C-ra (gáz: 4-es 

fokozat). nagy tálban verjük 
fehéredésig a tojást a cukorral, 
amíg a térfogata a háromszo- 
rosára nem nő. Forgassuk bele 
a kétféle, átszitált lisztet és a 
kakaót. simítsuk a tésztát  
a sütőpapírral kibélelt tepsibe, 
és süssük 10–15 percig. ha 
megsült, vegyük ki a piskótát  
a sütőből és takarjuk be egy 
nedves ruhával. hagyjuk hűlni.

4 A mártáshoz forraljuk 
össze a vizet a cukorral, 

amíg szirupossá nem válik. 
Adjunk hozzá 3 evőkanál 
dzsemet és cseresznye- 
pálinkát. szitán törjük át. 

A fagylalt és a piskóta előkészítése

A parfétekercs összeállítása

Változatok
Befőtt helyett használha- 
tunk friss cseresznyét vagy 
meggyet is. ekkor főzzük 
a kimagozott gyümölcsöt 
2 percig cukorszirupban, 
majd kihűtve és lecsöpög- 
tetve használjuk fel.
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KlassziKus tortáK

10–12 szelethez
A tésztA elkészítésének  

ideje: 50 perc
sütési idő: 40 perc

sütési hőmérséklet:  
180 °C/gáz: 4-es fokozat

hozzávalók
300 ml napraforgóolaj

225 g barna cukor
4 tojás

175 g cukorszirup
350 g sütőporos liszt
2 teáskanál őrölt fahéj

2 teáskanál szétnyomott szegfűszeg
1 teáskanál őrölt gyömbér

1 teáskanál szódabikarbóna
225 g reszelt sárgarépa

55 g kókuszreszelék
55 g mazsola

1 evőkanál durvára vágott dió

a krémhez
550 g tejszínkrémsajt

4 teáskanál reszelt narancshéj
4 evőkanál narancslé
4 evőkanál porcukor

a díszítéshez
vékony csíkokra vágott narancshéj

3 evőkanál cukor

eszközök
két 23 cm-es, kapcsos tortaforma

Répatorta
Különböző ízek és textúrák jellemzik ezt a szaftos tortát. A két torta 
egy narancsos krémsajtból álló krémmel van bevonva, a díszítés 
kandírozott narancshéj.

1. lépés
Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra (gáz: 4-es fokozat). Vajazzuk ki és liszttel 
hintsük be a két tortaformát. Nagy tálban keverjük össze az olajat, a cukrot,  
a tojást, a cukorszirupot, majd forgassuk bele az átszitált lisztet, a fűszereket 
és a szódabikarbónát. Végül keverjük bele a sárgarépát, a kókuszreszeléket,  
a mazsolát és a diót is. osszuk el a tésztát a két tortaformában, és simítsuk el a 
tetejét. süssük 35–40 percig, vagy amíg a beleszúrt kötőtűre már nem ragad  
a tészta. Hagyjuk hűlni a formában 10 percig, majd tegyük rácsra.

2.  lépés
a díszítéshez olvasszuk össze a cukrot 3 evőkanál vízzel. Forraljuk fel,  
majd főzzük, amíg besűrűsödik. tegyük bele a narancshéjat és főzzük,  
amíg karamellizálódik. tegyük ki tányérra, ott hűtsük ki.

3.  lépés
Elektromos kézi habverővel keverjük ki a krém hozzávalóit. Egyharmadával 
ragasszuk össze a két tortát, a maradékkal vonjuk be a torta tetejét  
és oldalát. szórjuk rá a kandírozott narancshéjat. 
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