
Fatörzs torta főzött csokikrémmel 
 

 
Elkészítési idő: kb. 1,5 óra 
 
A tortából kb. 8 szelet jön ki. A sütéshez használt tepsi (belső) 
mérete 35*39cm. 
 
Hozzávalók a piskótához: 
 
180 g liszt 
180 g (barna)cukor 
15 g kakaópor 
6 db tojás 

 

Hozzávalók a főzött csokikrémhez: 
 
400 ml tej 
200 g hideg vaj 
90 g cukor 
40 g kukoricakeményítő 

4 db tojássárgája 
 

Recept: 
 

1. A piskóta elkészítéséhez heverd habosra a tojássárgáját a 
barnacukorral. 

2. A liszthez keverd hozzá a kakaóport, szitáld a cukros 
tojássárgájához és keverd teljesen csomómentesre. 

3. A tojásfehérjét verd kemény habbá. 
4. A felvert tojásfehérjét két részletben add a lisztes tészta 

alaphoz. Óvatosan forgasd bele a tojáshabot a masszába 
anélkül, hogy összetörne a hab.  

5. A tepsit vajazd/olajozd be kissé, mielőtt a sütőpapírral 
kibéleled. Ezzel a trükkel nem fog csúszkálni a papír a 
tepsiben, miközben egyenletesen eloszlatod a tésztát.  

6. A masszát öntsd a sütőpapírral bélelt tepsibe és egyenletesen 
oszlasd és simítsd el a felületét. 

7. 180 Cº előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt süsd készre. 
8. A megsült piskótát takard le egy tiszta konyharuhával és 

hagyd kihűlni teljesen. 
9. A piskóta sütése alatt, készítsd el a főzött csokikrémet. 



10. Ehhez egy lábasban keverd össze a tojássárgáját a cukorral, 
az étkezési keményítővel és a tej mennyiségének a felével 
(200 ml). 

11. Egy habverő segítségével dolgozd csomómentesre. 
12. Ezt követően add hozzá a maradék tejet is és keverd el 

alaposan az egészet. 
13. Amikor mindezzel megvagy, kis/közepes lángon, folyamatos 

kevergetés mellett főzd sűrűre a krémet. 
14. Zárd el a lángot és keverd hozzá a darabolt csokoládét (jó 

minőségű, ízlés szerinti színben), majd keverd 
csomómentesre a csokikrémet. 

15. Az elkészült krémet még melegen keverd ki hideg vajjal. Ha 
valamiért a krémet nem tudod, vagy akarod azonnal 
felhasználni, akkor feltétlenül takard le folpackkal. Így 
elkerülhető, hogy bőr képződjön a krém felszínén. Azonban 
arra ügyelj, hogy a vajat a még meleg krémhez keverd hozzá. 

16. Most a fatörzs torta összeállítása következik. Ehhez kend meg 
egyenletesen a piskótatésztát a csokikrém felével. A krém 
másik felét tedd félre a torta külsejének bevonására. 

17. Óvatosan göngyöld fel a tortalapot úgy, hogy a sütőpapírt 
minden fordulatnál fejtsd vissza a tésztáról. 

18. A töltött piskótatekercset kend meg kívülről is csokikrémmel és 
fedd be vele minden oldalról. Dolgozd el a krémet a fatörzsre 
emlékeztető kissé egyenetlen felületűre. 

19. Az elkészült fatörzs tortát díszítsd ízlés szerint. (Koktél 
cseresznyével, csoki levéllel, csokireszelékkel, habzsákból 
kinyomott csokis vajkrémmel, melynek receptjének linkjét 
fentebb megtalálod.) 


