
3.  

 

Vörösáfonyás-étcsokoládés gesztenyegömbök Stefániától 

 

Az IKEA háza táján az ünnep ízein töprengtek a manók. Hamar meg is lett a befutó: 
vörösáfonya-étcsokoládé-gesztenye. „Hmm, ezt meg kellene kóstolni. Na de hogy is kezdjünk 
hozzá?” – kérdezték egymástól, hát felhívták Télanyót egy kis segítségért, aki így mesélte el 
nekik a receptet:  

Kedves Manócskáim! Válasszatok mérettől függően 6-10 darab szilikon formát. Az én 
választásom a képen látható, ünnepi díszekhez hasonló félgömbökre esett.  

 

Fűszeres-kakaós pepperkakor alap 

A pihe-puha svéd különlegesség receptjét én is már több mint 10 éve kaptam meg az egyik 
főmanótól az IKEA-ban. Azóta hagyományosan a zöld fenyőfás papírról sütjük itthon minden 
karácsonykor.  

Egy tálban keverjetek össze:  

•   275 g lisztet 
•   ½ tk sütőport 
•   20 g kakaóport 
•   ¼ ek szegfűszeget 
•   ¼ ek fahéjat 
•   ¼ tk szerecsendiót 
•   ¼ tk gyömbért.  

Ezeket morzsoljátok el:  
•   150 g margarinnal vagy vajjal.  

 
Majd gyúrjátok össze : 
•   1 db tojássárgájával 
•   50 g mézzel. 

Legalább 3 óra pihenő jön… na de nem nekünk, csak a tésztának! Utána a hűtőből kivéve 
nyújtsátok ki! A formákhoz méretezve szaggassátok ki az alapokat, és a már 180 °C-ra 
előmelegített sütőben 8-10 percig süssétek. 

 



Gesztenye mousse krém: 

Lazítsátok fel egy kanállal a 
•   250 g (kiolvasztott) natúr gesztenyemasszát. 
Egy magas mérőpohárban habverővel kezdjétek el felverni a 
•   200 ml hideg habtejszínt, 
majd folytassátok ezt lassan adagolva hozzá az 
•   1 csomag zselatin fix port. 

Keverjétek apránként a stabil habot a gesztenyéhez.  
Egy kevés krémet töltsetek a formák aljába, a közepébe kanalazzatok mindegyiknek 
•   egy kevés vörösáfonya lekvárt, és fedjétek be a formák pereméig krémmel. 
Hűtsétek egy éjszakán át, majd fogyasztás előtt 1-2 órával vegyétek ki a fagyasztóból, hogy 
felengedhessen. 

 

Étcsokoládé ganache réteg: 
•   100 ml habtejszínt forrósítsatok fel a tűzhelyen egy lábasban, de ne forrjon! 
Adjatok hozzá 
•   75 g étcsokoládét, amit keverjetek addig, amíg krémes nem lesz az egyveleg. 
Hűtőben a kenhető állag eléréséig dermesszétek. 

 

Összeállítás: 

A kihűlt svéd süteményekre kenjetek rá egy réteg étcsokoládé ganachet. Egy tortalapát 
segítségével emeljétek rá a felengedett mousse réteget. Díszítsétek például olvasztott 
csokoládé csorgatással, cukorgyöngyökkel, egy kanálka lekvárral és pepperkakor csillagokkal. 

  
 


