
Recept s návodem na dezert SIlikomart FORET

Bûche Foret

Přísady:
Malinový konfit
50 g mražených malin na kousky
15 g moučkového cukru
30 g jablečného kompotu

Malinové cremoso
38 g vajec
30 g cukru
40 g malinové pyré
10 g citronové šťávy
55 g másla
1 plátek želatiny

Čokoládové sušenky bez mouky
50 g bílků
38 g cukru
38 g žloutků
26 g hořké čokolády 64 %

Křupavé pralinky a feuilletony
25 g mandlové pralinky
25 g lískooříšková pomazánka
30 g feuilletine (křupavé drobení z pečených palačinek, lze použít např. cornflaky)
25 g mléčné čokolády

Čokoládová pěna
65 g plnotučného mléka
6 g medu
12 g žloutků
77 g 3 g čokolády 64 %
93 g smetany

Postup:
Malinový konfit
Všechny ingredience přivedeme k varu a vaříme 6 minut.
Nechte vychladnout.

Malinové cremoso
Přiveďte rozmíchané vejce, malinové pyré a cukr na teplotu 85°C.
Přidejte želatinu předem rehydratovanou ve studené vodě.
Nechte vychladnout.
Při 35°C přidejte máslo na kousky a promíchejte.
Zmrazte.



Čokoládová sušenka bez mouky
Rozpusťte čokoládu př teplotě asi 50°C ve vodní lázni. Přidejte žloutky a míchejte, dokud
nebude hladká a homogenní směs.
Zvlášť vyšleháme bílky a stabilizujeme je cukrem. SMícháme dohromady
Na pečící podložku rozprostřeme na čtverce 20x20 cm a pečeme při teplotě 210°C cca 7
minut.

Křupavé pralinky a feuilletony
Rozpusťte mléčnou čokoládu na cca 40°C, přidejte pralinky a lískooříškový krém. Nakonec
přidejte feuilletony.

Čokoládová pěna
Připravte anglický krém přivedením mléka, medu a žloutků na teplotu 85°C.  Nalijte na
rozpuštěnou čokoládu a míchejte, dokud nezískáte hladkou a homogenní směs.  Při teplotě
35°C zlehka přidejte lehce ušlehanou smetanu.

Návod na sestavení:
Den předem si připravte malinové konfit a malinové krémoso. Nechte vychladnout.
Připravte sušenky. Sušenky nakrájejte na 3 obdélníky 19x6 cm. Rozetřete malinový konfit na
každý obdélník a dejte do mrazáku. Pak na každý proužek přidejte malinový krém. 3 proužky
složte na sebe, vznikne nám tak základ pro dort a tu nechte zmrazte.
Připravte křupavé pralinky a feuilletine a ty rozetřete přímo na strany sušenkového základu.
Připravte si čokoládovou pěnu. Spojte dvě silikonové části formy a vložte je do plastového
základu. Formu FORET naplňte do poloviny, vložte základ (feuilletinovou stranou ven) ,
doplňte zbytkem pěny. Uhlaďte a zmrazte.Vyjměte a ozdobte.

Případně lze použít jen čokoládová pěna nebo jiná variace sušenek.

Jedná se o vyšší cukrařinu, takže buďte trpělivý.


