
Emeletes csokiszökőkút
Első pillantásra olyan, mint egy emeletes csokoládétorta, de az emeleteket lágy csokizuhatag 
alkotja, melybe általában gyümölcsöt, vagy süteményt mártogatnak, tovább fokozva ezzel az 
édes ízvilágot. 

A készülék elő-
készítése, hasz-
nálata:
 
• Csomagolja ki a készüléket 
és  távolítsa  el  az  összes 
csomagolóanyagot.
• A készülék levehető részeit 
(az adagolócsavart, a tornyot 
és  a  lemezeket)  meleg 
vízben,  kímélő  tisztítószer 
hozzáadásával  mossa  el. 
Tiszta vízzel öblítse el, majd 
alaposan  törölje  szárazra  az 
összes alkatrészt. 
•  A  tálat  meleg  vízzel  és 
kímélő tisztítószerrel tisztítsa 
meg,  tiszta  vízzel  törölje  át, 
majd  puha  kendővel  törölje 
szárazra.
• A készülék alsó elektromos 
részét  ne  tegye  folyóvíz  alá 
vagy vízbe !!!
•  A  motoregységet  és  a 
hálózati  kábelt  nedves 
kendővel törölje át. Ügyeljen 
arra, hogy a kábel tökéletesen száraz legyen, amikor a hálózatba köti.
• Vigyázat ! A fűtés bekapcsolása után – „HEAT” kapcsoló - a készülék tál része egy idő után 
felforrósodik, sérülést okozhat !!!
• A csokiszökőkút fűtését 10 percnél tovább ne használja üresen, a tál feltöltése nélkül. Az 
előmelegítéshez általában 5 perc elegendő.
• A megfelelően előkészített folyékony, melegcsokoládét - a „MOTOR” (Forgatás) kapcsoló 
felkapcsolása után – az adagolócsavar felszállítja a készülék tetejére, ahonnan visszafolyik a 
csokoládé a tálba, a gyűrűkön kívül lefolyva.
• A csokoládé szállítás megszűnését okozhatja, ha nem elég híg a csokoládé, vagy valamilyen 
oknál fogva lehült..
• A készüléket sose hagyja felügyelet nélkül !
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A megfelelő csokoládé:
 
•  A  csokoládékút  minden  olyan,  a  kereskedelemben  kapható  csokoládéval  működtethető, 
amelyben nincsenek kemény összetevők, pl. mogyoró, mandula vagy grillázsszemek, mivel 
ezek eltömhetik az adagolócsavart.
• A bevonó csokoládé különösen ajánlott, mivel több kakaóvajat tartalmaz. Minél nagyobb a 
kakaóvaj aránya a csokoládéban, annál lágyabb és folyékonyabb. A csokoládé kakaótartalma 
ne legyen nagyon magas (max. 60 % lehet),  mert  minél magasabb a kakaótartalom, annál 
kevésbé folyós a csokoládé. Olvasztás előtt darabolja fel a csokoládét. Minél apróbbak a csoki 
darabok, annál gyorsabb az olvasztási folyamat.
• A legjobb, ha csokoládéfondühoz ill.  csokoládé-szökőkúthoz készült  speciális csokoládét 
választ, mivel ennek ideális a kakaóvaj-kakaó aránya. Csokoládépasztilla is kitűnő alapanyag.
• A csokoládék keverve is használhatók, pld. fél tábla étcsoki és fél tábla tejcsoki.

A csokoládé felolvasztása a készülékben:

• Csatlakoztassa a készüléket védőkapcsolóval felszerelt, földelt dugaljzatba. 
• Kapcsolja be a készülék fűtését a „HEAT” kapcsolóval, melegítse elő kb. 5 percig.
• Közben készítse elő a csokoládét és tegye a készülék táljába.

A készülékkel történő felolvasztás helyett célszerűbb, hatékonyabb a lentebb leírt módszerek 
egyikét alkalmazni.

Általános szabály: 1 kg csokoládéhoz kb. 150 ml étolajat adjon.
A 100 gr (1 tábla csoki) kb. 4 fő csemegézésére elég gyümölccsel.
Amennyiben  a  teljes  csokoládé  mennyiség  későbbi  tárolás  nélkül  felhasználásra  kerül,  az 
étolaj helyett tej is felhasználható (100 gr csokihoz kb. 2 evőkanál tej).
Fontos: a csokoládémasszának folyékonynak kell lennie.

Mikrohullámú olvasztás:
 
• Törje apró darabokra a csokoládét és olvassza mikrohullámozható edényben. Ezután adjon 
hozzá étolajat (tejet) és keverje össze. 
•  Csatlakoztassa  a  készüléket  szimpla  földelt  dugaljzatba  és  melegítse  elő  kb.  5  percig  a 
legmagasabb hőmérsékleten. Csak ezután öntse az előolvasztott csokoládét a tálba.
 

Olvasztás fazékban (étolajjal):

• Melegítse kis hőfokon, zománcozott edényben a megfelelő mennyiségű étolajat. Ne hevítse 
magas  hőmérsékletre!  Tegye  hozzá  az  apróra  tört  csokoládét  és  állandó  keverés  mellett 
olvassza  fel,  amíg  a  massza  teljesen  sima  nem lesz.  Csatlakoztassa  a  készüléket  szimpla 
földelt dugaljzatba és melegítse elő kb. 5 percig a legmagasabb hőmérsékleten. Csak ezután 
öntse az előolvasztott csokoládét a tálba.
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Olvasztás vízfürdőben:
 
• Melegítsen vizet egy fazékban (ne forralja fel!). 
• Helyezzen a felmelegített vízbe egy megfelelő méretű tálat vagy edényt, ami nem ér a fazék 
fenekéhez. 
• Tegye a tálba (edénybe) az apróra tört csokoládét. A csokoládéba nem kerülhet víz! 
• Amikor a csokoládé már teljes egészében felolvadt,  adja hozzá a megfelelő mennyiségű 
étolajat (tejet) és keverje össze egy kanál segítségével. 
•  Csatlakoztassa  a  készüléket  szimpla  földelt  dugaljzatba  és  melegítse  elő  kb.  5  percig  a 
legmagasabb hőmérsékleten. Csak ezután öntse az előolvasztott csokoládét a tálba.
 

A munka befejezése:
 
• Ha már nem használja a készüléket, kapcsolja „O“ helyzetbe a „MOTOR” kapcsolót. Az 
adagolócsavar megáll és a csokoládé visszafolyik a tálba.
• A melegítés kikapcsolásához a „HEAT” kapcsolót billentese át másik állásba (ki).
• Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót!), és hagyja lehűlni a készüléket!!!
• Ha fel akarja használni a megmaradt csokoládét, öntse a tálból egy megfelelő edénybe. A 
tejjel hígított, kevert csokit sokáig nem célszerű tárolni!

Videók:

https://www.youtube.com/watch?v=RsUyzbU-h78#t=38

https://www.youtube.com/watch?v=_LpWDI5vO9Y
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