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Â
Â A piskÃ³talaphoz:
- 3 db tojÃ¡s
- 3 ek cukor
- 3 ek liszt
- 1/2 sÃ¼tÅ‘por
A grillÃ¡zshoz:
- 5 dkg vaj
- 1 csÃ©sze kristÃ¡lycukor
- 1 csÃ©sze diÃ³ vagy tÃ¶rÃ¶kmogyorÃ³
A krÃ©mhez:

- 20 dkg Ã©tcsokolÃ¡dÃ©
- 5 dkg vaj
- 2 db tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡ja
- 5 dl habtejszÃ-n
- 3 ek kakaÃ³por (+ 2 ek a tetejÃ©re)A tojÃ¡sokat kettÃ©vÃ¡lasztjuk Ã©s a fehÃ©rjÃ©t kemÃ©ny habbÃ¡ verjÃ¼k egy csÃ-pet s
EzutÃ¡n folyamatos keverÃ©s mellett kanalankÃ©nt hozzÃ¡adjuk a cukrot, majd a tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡kat, vÃ©gÃ¼l pedig egy fakanÃ¡
hozzÃ¡keverjÃ¼k kanalankÃ©nt a sÃ¼tÅ‘porral elvegyÃ-tett lisztet. A csatos tortaforma aljÃ¡t kibÃ©leljÃ¼k sÃ¼tÅ‘papÃ-rral,
beleÃ¶ntjÃ¼k a tÃ©sztÃ¡t, majd kÃ¶zepes hÅ‘fokra melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘ben, kb. 15 perc alatt kÃ©szre sÃ¼tjÃ¼k Ãºgy, hogy az e
10 percben a sÃ¼tÅ‘ajtÃ³t rÃ©snyire kitÃ¡masztjuk egy fakanÃ¡l nyelÃ©vel.
AmÃ-g a piskÃ³ta sÃ¼l, a vajat felolvasztjuk egy tapadÃ¡smentes serpenyÅ‘ben, ezen aranysÃ¡rgÃ¡ra karamellizÃ¡ljuk a
cukrot, majd belekeverjÃ¼k a durvÃ¡ra tÃ¶rt diÃ³t (vagy mogyorÃ³t) Ã©s az egÃ©szet kicsÃºsztatjuk egy porcelÃ¡ntÃ¡nyÃ©rra
kihÅ±lni.

A krÃ©mekhez 20 dkg keserÅ± csokit vÃ-zgÅ‘z felett felolvasztunk, a gÅ‘zrÅ‘l levÃ©ve belekeverÃ¼nk 5 dkg hideg vajat, majd h
ez kicsit lehÅ±tÃ¶tte, elkeverÃ¼nk benne 2 db tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡jÃ¡t. Ezalatt robotgÃ©ppel kemÃ©nyre verÃ¼nk 5 dl cukrozott
habtejszÃ-nt (pl. Habmester vagy Hulala cukrÃ¡sztejszÃ-n jÃ³l hasznÃ¡lhatÃ³ a cÃ©lra), majd hozzÃ¡keverÃ¼nk 3 evÅ‘kanÃ¡l
natÃºr kakaÃ³port. VÃ©gÃ¼l a tejszÃ-nes Ã©s a csokolÃ¡dÃ©s krÃ©meket Ã¶sszekeverjÃ¼k, Ã©s az Ã-gy kapott masszÃ¡bÃ³l
kiveszÃ¼nk 4 evÅ‘kanÃ¡lnyit, amihez hozzÃ¡keverjÃ¼k az aprÃ³ra Ã¶sszetÃ¶rt grillÃ¡zst. A grillÃ¡zsos krÃ©mmel megkenjÃ¼k
kihÅ±tÃ¶tt piskÃ³talapot, majd erre kenjÃ¼k rÃ¡ a maradÃ©k csokis krÃ©met. A krÃ©m tetejÃ©t vizezett kanÃ¡llal elegyengetjÃ¼
majd teaszÅ±rÅ‘n keresztÃ¼l megszÃ³rjuk kakaÃ³porral.Â BorajÃ¡nlÃ³:Â A Pannon Tokaj PincÃ©szet 2008-as, 3 puttonyos
AszÃºjÃ¡t ajÃ¡nlom hozzÃ¡ fogyasztani, melyben a hosszÃº hordÃ³s Ã©rlelÃ©snek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en az Ã©rett botritiszes Ã-zvilÃ
mellett megtalÃ¡lhatÃ³ egy igen kellemes karamellÃ¡s Ã©s konyakos felhang is.
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