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CSOKIPINGVIN

HOZZÁVALÓK: 

20 dkg étcsoki

¾ dl habtejszín

7½ dkg aprított fehér csoki 

7½ dkg aprított cukrozott 
narancshéj 

42 db cukorszem

színes marcipánok (fehér, 
barna, narancs, piros)

1. Az étcsokiból 15 dkg-ot megolvasztunk, a többit apróra 
vágjuk. 

2. A meleg olvadt csokiban apránként elkeverjük az aprí-
tottat. Ha az összes csoki felolvadt, kikenünk vele egy 
42 db-os, 5 ml-es, szilikon féltojásformát. Az üres cso-
kiféltojásokat megdermesztjük. 

3. A töltelékhez a tejszínt, a fehér csokit és a narancshéjat 
egy kis edényben kevergetve összefőzzük, hogy a csoki 
felolvadjon. Botmixerrel pürésítjük, és a hűtőben sűrűre 
dermesztjük. 

4. A csokiféltojásokat egy mokkáskanál segítségével 
megtöltjük, majd kettesével összeragasztjuk. A ragasz-
táshoz olvadt csokit használunk, és a bonbonokhoz 
gumikesztyűs kézzel nyúlunk.

5. A csokitojásokra barna marcipánból fejeket készítünk, 
és azokra cukorszemeket ragasztunk. Ezután fehér mar-
cipánból lefelé szélesedő pocakot ragasztunk, a bar-
nából szárnyakat, a narancsszínűből csőrt és talpakat. 
A sapkájuk piros és fehér marcipánból lesz. 

21 db kb. 4,5 cm-es csokipingvin lesz belőle. A böngészőrajzon 
látható nagyobb csokipingvinhez válassz nagyobb formát.

SZÍNHÁZBA MEGYÜNK
Ella a leggyakrabban színésznő 
szeretne lenni, máskor pedig ta-
nító néni, kutyakozmetikus vagy 
Instagram-influenszer. Így ért-
hető, most mennyire boldog, hogy 
eljött megnézni a szuper PING-
VINPARÁDÉ gyerekmusicalt. 
De mi van anya kezében? „Látod 
– mutatja Ella a tesójának –, itt 
a jegyen a kupon, amellyel a bü-
fében csokipingvint lehet venni.” 
És ki van díszként anya kalapján? 
Csak nehogy megszólaljon vagy 
megmozduljon, mert akkor lelep-
leződik, hogy ő is eljött. 

Megtalálod a 14 gyereket és 
felnőttet, akinél csokipingvin van?

EZEKET IS KERESD MEG!
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EPRES
CSOKINYALÓKA

HOZZÁVALÓK:

20 dkg aprított tejcsoki 

20 dkg aprított étcsoki

6 g liofilizált eper

10 dkg aprított fehér csoki

8 db nyalókapálcika

1. Sütőpapírok hátára összesen 8 db 8 cm átmé-
rőjű kört rajzolunk. Hagyjunk helyet köztük 
a nyalókapálcikák számára! 

2. Összeolvasztunk gőz fölött 15-15 dkg tej- és 
étcsokit. Levesszük a gőzről, és apránként hoz-
zászórjuk a maradék tej- és étcsokit. Addig ke-
verjük, amíg az összes csoki felolvad. 

3. Megfordítjuk a sütőpapírokat, és a jelölések 
mentén 1 cm vastag körlapokat kenünk az ol-
vadt csokiból, miközben mindegyikbe belefek-
tetünk egy-egy nyalókapálcikát. 

4. A csokikörlapokat megdermesztjük a hűtőben. 

5. A liofilizált epret mozsárban apróra törjük, 
a fehér csokit gőz fölött megolvasztjuk, majd 
átkanalazzuk egy kis nejlonzacskóba. 

6. A fehér csokis zacskó egyik sarkát levágjuk, és 
spirálokat nyomunk belőle a csokinyalókákra. 
Feldíszítjük eperrel, és a nyalókákat sütőpapíros 
tálcára fektetve, a hűtőben készre dermesztjük. 

8 db lesz belőle.

AZ ÁLLATKERTBEN
Ella és Titi a vicces fókashow-t
nézik a ZOOCITY állatkertben. 
És hiába szeretett volna az 
állatkerti sétára Pepe kutya és 
Bubu göri is velük tartani, apa 
keményen beleállt a vitába. Kerek 
perec kijelentette, hogy egyetlen 
családi állatnak sincs keresniva-
lója az állatkerti kalandon, bőven 
elég van már nélkülük is ott. 

Megtalálod a 16 gyereket és 
felnőttet, akinél csokinyalóka van?

EZEKET IS KERESD MEG!
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