
Negresă  
cu cireșe

Ingrediente
 • 100 g ciocolată neagră
 • 225 g unt
 • 250 g zahăr
 • 5 ouă Toneli Kids
 • 250 g făină
 • 1 lingură praf de copt
 • 300 g cireșe
 • 1 lingură cacao
 • 1 praf de sare
 • pesmet fin

Pentru sirop
 • 100 g zahăr
 • 150 ml apă
 • 1 fiolă esență de vanilie

Pentru decor
 • 2 cubulețe ciocolată 
cu lapte

 • 100 g ciocolată de menaj
 • 150 ml frișcă lichidă
 • 150 g cireșe și coacăze roșii

Preparare
1. Pentru sirop, caramelizezi 
zahărul având grijă să începi 
să amesteci în momentul în 
care vezi primul punct brun în 
cratiță. Stingi cu apa fierbinte și 
fierbi până se dizolvă carame-
lul, iar siropul se mai îngroașă. 
Iei vasul de pe foc și pui esența. 
2. Speli cireșele, le cureți și 
le lași să se scurgă în strecu-
rătoare. 
3. Pentru aluat, topești 
la bain-marie ciocolata 
neagră și untul. Adaugi 
zahărul și amesteci până se 
topește. Iei vasul de pe foc, 

lași crema să se mai răcească 
și încorporezi pe rând ouăle, 
omogenizând după fiecare. 
În această compoziție adaugi 
făina cernută împreună cu 
sarea, pudra de cacao și praful 
de copt și amesteci ușor, cu 
o paletă, până omogenizezi 
compoziția. 
4. În tavă tapetată cu hârtie de 
copt, torni în 2-3 straturi alua-
tul, presărând pe fiecare strat 
cireșe trecute prin pesmet. Coci 
blatul în cuptorul preîncălzit 
la 180ºC, pentru 35 de minute. 
Înainte de a-l scoate din cuptor, 
faci proba cu scobitoarea: 
aceasta va ieși curată, fără urme 
de aluat, din blatul bine copt. 
5. Scoți blatul din tavă după 5 
minute și îl stropești cu sirop. 
Topești la bain-marie ciocolata 
și frișca lichidă. După ce blatul 
s-a răcit complet, întinzi gla-
zura începând din mijloc către 
margini. Decorezi cu fructe și 
așchii de ciocolată cu lapte. 

20 porții
70 minute
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