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 מוס שוקולד עשירמתכון לעוגת 
 

  לבסיס

 2/9 ( סוכר  200כוס )גרם 

 4/7 ( קמח  200כוס )גרם 

 2 ( שקדים טחונים  200כוס )גרם 

 200  חמאה, מומסתגרם 

  למוס

 2/9 ( סוכר  200כוס )גרם 

 2/9 ( מים  290כוס )מ"ל 

 7  חלמונים 

 490  גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות 

 7  כפות ברנדי או ויסקי 

 9 ( שמנת מתוקה 900מכלים )מ"ל 

  לציפוי

 200  גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות 

 2/9 ( שמנת מתוקה  290כוס )מ"ל 

 גרם שוקולד מריר מגורר בפומפייה גסה 90-אפשרות לקישוט: כ 
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  אופן ההכנה

 

  הבסיס

 מעלות ומשמנים את התבנית.  280-מחממים את התנור ל .2

שמים בקערה את כל מרכיבי הבסיס ומעבדים בידיים עד לקבלת בצק אחיד. מעבירים אותו  .9

 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומצננים. 90-29לתבנית, מהדקים היטב לתחתית ואופים 

  המוס

שמים בסיר את הסוכר והמים ומביאים לרתיחה על להבה בינונית. מבשלים עוד ארבע דקות  .2

 ומסירים מהכיריים. 

שמים את החלמונים בקערת המערבל ומקציפים. מוסיפים בהדרגה את סירופ הסוכר, ומקציפים  .9

 דקות עד שמתקבל קרם תפוח ובהיר.  8כ־

שניות  40שמים את השוקולד בכלי מתאים, ממיסים בהדרגה במיקרוגל )בכל פעם מחממים  .4

ובוחשים( עד שמתקבל קרם אחיד. מוסיפים את קרם השוקולד בהדרגה לקרם החלמונים, תוך 

 כדי ערבוב מתמיד. מוסיפים את הברנדי ומערבבים היטב. 

השוקולד ומערבבים בתנועות  מקציפים את השמנת לקצפת יציבה. מוסיפים את הקצפת לקרם .7

 שעות לפחות. 7קיפול עדינות עד שמתקבל מוס אחיד. יוצקים על הבסיס ומאחסנים במקרר 

  הציפוי

שמים בסיר קטן את השמנת המתוקה ומביאים לרתיחה על להבה בינונית. מסירים מהכיריים,  .2

 מוסיפים את השוקולד ומערבבים היטב עד לקבלת קרם גנאש אחיד. 

שעות  8-את הגנאש על העוגה בצורה אחידה, מכסים בניילון נצמד ומחזירים למקרר ליוצקים  .9

 נוספות. 

 אם רוצים מקשטים לפני ההגשה בשוקולד מגורר.  .4

 ימים במקרר, כשהיא מכוסה 9העוגה תישמר עד  .7

 

 


