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Шоколадов мус кейк
Фината какаова текстура на този кейк и плодовите малинови нотки са носител на
кулинарни удоволствия, на които всеки би се отдал
9 парчета (/парченца)    Необходим някакъв опит  up to 40 Min. Съставки:

Продукти:
200 г бисквити (смлени овесени или
джинджифилови)
80 г краве масло (разтопено)
30 г какао премиум Dr.Oetker

За муса:
3 бр. яйца
150 г захар
225 мл прясно мляко
1 пак. желатин Dr.Oetker
50 мл вода (гореща)
40 г какао премиум Dr.Oetker
1 бр. авокадо
1 пак. бурбонска ванилова захар
Dr.Oetker

За сервиране:
250 мл сметана (разбита)
10 малко мента (листенца)
0,5 чаши малини

Смелете бисквитите в кухненски блендер, добавете какаото и разтопеното
и охладено масло и ги смесете добре. Намаслете квадратна форма за
печене със страна 20 см и покрийте с фолио за свежо съхранение.
Изсипете сместа в съда, притиснете добре и оставете в хладилник за
стегне, докато приготвяте муса. В две купи отделете жълтъците и
белтъците. Към жълтъците добавете половината захар и разбийте до
пухкава светложълта смес.

Загрейте млякото в касерола заедно с ваниловата захар, без да кипва.
Разтворете желатина в горещата вода и оставете да набъбне. Излейте
топлото мляко с ваниловата захар при жълтъците. Върнете сместа в
касерола и сложете на котлона. Гответе на слаб огън около 5-6 мин, или
докато сместа се сгъсти, но без да завира. Свалете съда от котлона и
добавете желатина.

Издълбайте месестата част на авокадото и сложете в кухненски блендер
заедно с какаото и млечната смес до получаване на хомогенна смес.
Разбийте белтъците до лека пяна и лъжица по лъжица добавете
останалата захар. Отново ги разбийте до меки връхчета и ги добавете към
останалите продукти.
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3 Разбъркайте внимателно и излейте върху стегналата основа. Приберете
муса в хладилник за 4-6 часа. Нарежете на квадрати и гарнирайте с
разбита сметана, какао, прясна мента и плодове.
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