
Hea lugeja!
Šokolaadil on võluvõime teha inimesi õnnelikuks. Seda kingitakse kõige kallimatele ning 
sellest otsitakse lohutust, kui elus on raske. Ei oska nimetada ühtegi teist toiduainet, mis 
inimestel samamoodi silmad särama paneks kui šokolaad. Seetõttu ongi selle raamatu 
peategelaseks võrratu šokolaad.

Minu vanaema ja tema eakaaslased rääkisid, kuidas 1930. aastate kommipoed olid 
kui ilusad muinasjutumaailmad, kuhu mindi vaid eripuhkudel, sest lapsed said kommi 
harva. Näiteks meenutas üks vanem härrasmees meie poodi külastades, kuidas tema sai 
karjas käidud päeva eest tasuks ühe kommi. Sellest piisas, et teda motiveerida.

Minu enda lapsepõlv möödus nõukogude ajal, mille lõpuaastatel kauplustes šoko-
laadi peaaegu polnudki. Elasin magusapuuduse üle tänu isa martsipanikogule, mida ta 
baarikapis eksponeeris. Tema üllatuseks olid kõik kujukesed seest tühjaks uuristatud, 
millega olin loomulikult hakkama saanud mina. Kui šokolaadi polnud, sobis maiusta-
miseks hästi ka martsipan.

Need kogemused on pannud mind arvama, et šokolaadi nautimine on suur privileeg. 
Just nimelt väikeses koguses hea kvaliteetšokolaadi nautimine, mitte liigtarbimine. 

See raamat pakub võimalust igaühel ise algusest lõpuni šokolaadi valmistada, lastega 
pulgakomme meisterdada või hoopis sõpradele uhke šokolaadikook teha. Ikka selleks, 
et oleks rohkem õnne ja rõõmu meie ümber. 

           Kristi Lehtis
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Vormikommid 
ja kreemid
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uidas moos kommi sisse saab, on üks põhiküsimusi, kui keegi kommivabrikusse eks-
kursioonile juhtub. 

Aga see küsimus ei puuduta ainult moosi. Järgnevatest retseptidest saate teada, 
kuidas täidetakse šokolaadikomme kõige erinevamate maitsesegudega. Palsami äädika-
sidruni kooslus, punane sõstar, käsitööõlu, soolakaramell, astelpaju, pähklipralinee, 
kadakamarja džinn, kasemahlakaramell, vaarikakreem – kõik need sobivad, ime küll, 
šokolaadist vormikommide täidiseks suurepäraselt.

Kui esialgu tundubki, et vormikommide valmistamine on keeruline, siis proovimis-
julgus teeb meistriks ja peagi võite tõdeda, et vormikommid õnnestuvad alati. Vorm 
annab šokolaadile kindla kuju ja seetõttu näevad kommid alati välja korrektsed, justkui 
oleks need profi tehtud. 

Šokolaadimeistrid kasutavad polükarbonaadist vorme, aga koduses majapidamises 
võib tarvitada ka  pehmeid silikoonvorme. Vormikommide valmistamise teeb põnevaks 
seegi, et vorme võib valida sadade eri kuju ja kaunistustega variantide seast, olgu need 
lilled, ruudud, südamed või teemandid.

 

K
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Kahele vormile 

Vormide ettevalmistamine, 
täitmine ja kommide 
vormist väljavõtmine

KAUNISTA VORM

Kaunistamisvõtted leiad järgmiselt leheküljelt.

VALMISTA  KOMMI VÄLISKIHT

Kata laud küpsetuspaberiga.

Tempereeri 300–400 g šokolaadi (vt juhist lk 25) ja vala pritskotti. Pritsi vor

mide süvendid šokolaadi täis.  

Koputa vormi vastu lauda, et õhumullid pinnale tõuseks. Seejärel võta vorm kätte 

ja keera õhus tagurpidi, nii et šokolaad voolaks välja küpsetuspaberiga kaetud 

lauale. Aita spaatliga kaasa, koputades sellega vastu vormi äärt.

Keera vorm õiget pidi tagasi ja lükka üleliigne šokolaad metallist kraabitsaga 

maha. Puhasta vormi ääred ja aseta vorm 5 minutiks külmkappi tahkuma.

LISA TÄIDIS

Võta vorm külmkapist ja pritsi sisse täidis. NB! Jäta ülaservast 2 mm vaba ruumi.

Aseta vorm tagasi külmikusse ja oota, kuni täidise pind on tahkunud, olenevalt 

täidisest kulub selleks 15–30 minutit.

SULGE KOMM ŠOKOLAADIKIHIGA

Tempereeri šokolaad.

Pritsi täidise peale uuesti tempereeritud šokolaad, raputa õrnalt ja lükka kraa

bitsaga ühe liigutusega šokolaad maha – nii tekib kommile ilus põhi.

Aseta vorm tagasi külmikusse ja lase 1–2 tundi tahkuda. 

Kommide vormist väljavõtmiseks murra õrnalt vormi nurkasid ja löö vormi ker

gelt vastu lauda, et kommid välja kukuks. Silikoonvormide puhul saad kommid 

õrnalt välja suruda.
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kaunista vorm valmista kommi väliskiht

lisa täidis sulge komm šokolaadikihiga
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Kommide kaunistamine
MAALI

Maali toiduvärviga kommile oma lemmikmuster.

DEKOREERI

Tõmba puhtasse vormi valge tempereeritud šokolaadi sisse kastetud pintsliga 

ringid. Seejärel vala vormi esimene kiht tempereeritud šokolaadi. Järgi edasisi 

samme, nagu on kirjeldatud lk 32.

KASUTA MUSTRIKILET

Pärast vormi katmist viimase šokolaadikihiga aseta vedelale šokolaadile mustri

kile (kakaovōile trükitud muster, mida müüakse kondiitripoodides).



haara pintsel ja lase fantaasial lennata dekoreeri pintsli abil

kasuta mustrikilet
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 u 30 tk 

Kadakamarja-
džinnikommid

GANACHE

190 g piimašokolaadi

100 g vahukoort

 5 g kadakamarja

8 g glükoosisiirupit

5 g võid

15–20 g džinni

GANACHE’I VALMISTAMINE

Kaalu potti vahukoor ja purustatud kadakamari.  

Kuumuta keemiseni ja kurna läbi sõela kaussi.  

Lisa vahukoorele glükoos ja sega, kuni glükoos on lahustunud.  

Jahuta segu 37 kraadini.

Kaalu teise kaussi šokolaad ja või. Sulata mikrolaineahjus iga  

30 sekundi tagant segades.  

Ära lase temperatuuril üle 45 kraadi tõusta. 

Jahuta šokolaad pidevalt segades 32 kraadini, seejärel lisa šokolaadile 

vahukooresegu ja džinn. Sega, kuni ganache on ühtlane ja läikiv.

Vala ganache pritskotti ja valmista ette šokolaadivormid (vt lk 32).  

Pritsi ganache vormidesse. 

Kasuta tumedat või piimašokolaadi.
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Külm šokolaadikook
 

BISKVIIT

6 muna

150 g nisujahu

200 g peeneks hakitud röstitud sarapuupähkleid 

150 g suhkrut 

1 tl küpsetuspulbrit

KIRSITÄIDIS

300 g kivideta värskeid või külmutatud kirsse 

3 sl moosisuhkrut  

KREEM

800 g vahukoort 

3 sl suhkrut

1 vanillikaun 

3 suurt muna 

300 g valget šokolaadi 

100 g tumedat šokolaadi

GANACHE

200 g vahukoort 

300 g piimašokolaadi  

100 g tumedat šokolaadi 


