
Csokis kekszes torta kétféle csokiból 
 
 

Hozzávalók: 
 
A tortalaphoz: 
200 g Oreo keksz 
80 g olvasztott vaj 
 
A fekete csokikrémhez: 
400 ml habtejszín 
180 g étcsokoládé (jó minőségű) 
50 g (barna)cukor 
50 ml tej 
8 g zselatinpor 
 
A fehér csokoládékrémhez: 
400 ml habtejszín 
180 g fehér csokoládé 
50 g cukor 
50 g tej 
8 g zselatinpor 
 

 

1. Első lépésben készítsd el a tortaalapot. Ehhez daráld le az 

Oreo kekszet és keverd el az olvasztott vajjal. 

2. Ezután ezt az alapot egyenletesen oszlasd el a kibélelt 

tortaforma alján. Ezt követően tedd a hűtőbe min 1 órára, amíg 

a vajas-kekszes alap megdermed. 

3. Az első krémes réteg elkészítéséhez add a tejhez a 

zselatinport és keverd csomómentesre, majd tedd félre a 

későbbi felhasználásig. 

4. Töltsd a habtejszínt egy lábasba, majd közepes lángon kezdd 

el melegíteni, add hozzá a cukrot és keverd el. Amikor forrni 

kezd, húzd le a tűzről. 

5. Add hozzá a feldarabolt csokit és addig kevergesd, amíg fel 

nem olvadt teljesen. 

6. Majd tedd hozzá az áztatott zselatint és keverd 

csomómentesre. Ezzel el is készült az első csokikrémünk. 



7. Öntsd a hideg tortaalapra az elkészült csokikrémet és tedd 

újra a hűtőbe a teljes megdermedésig (min. 4 óra, de még 

jobb egy egész éjszakára). 

8. A második fehércsokis réteg elkészítése megegyezik az 

előzőével. Vagyis először áztasd a zselatint a tejbe. 

9. Majd melegítsd a tejszínt közepes lángon forrásig, közben add 

hozzá a cukrot. Miután felforrt, húzd félre a tűzről. 

10. Keverd el benne a fehércsokit. Folyamatosan kevergesd, amíg 

teljesen el nem olvad a fehércsoki a forró tejszínben. 

11. Amikor ez megtörtént, add hozzá az áztatott zselatint és ismét 

keverd csomómentesre. 

12. Az elkészült fehércsokis krémet óvatosan öntsd a lehűlt és 

megdermedt csokis-kekszes alapra. A torta felszínén keletkező 

apró levegőbuborékok egy tompa késsel megérintve 

eltüntethetőek. Tedd ismét hűtőbe amíg ismét teljesen meg 

nem dermedt. 

13. Egy kés segítségével válaszd el a formától a kihűlt tortát. Az 

elkészült tortát tovább díszítheted, tejszínhabbal, krémekkel 

és/vagy gyümölcsökkel. 


