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Składniki na dwie gały czekoladowe:

• 130 g gorzkiej czekolady 70% kakao,
• 300 g truskawek świeżych lub mrożonych,
• 150 ml śmietany kremówki,
• 1 galaretka truskawkowa w proszku,
• 1 łyżeczka cukru pudru,
• 1 łyżeczka żelatyny (opcjonalnie)
• kolorowe posypki i truskawki do dekoracji (opcjonalnie).

Wykonanie:

1. Czekoladę połam w kostki, a następnie rozpuść ją w kąpieli wodnej. Przygotuj formę 
silikonową z półkulami. Będziesz korzystać z 4 półkul, które po złożeniu staną się dwoma 
kulami.

2. Kiedy czekolada zacznie stygnąć i stanie się nieco gęstsza, wysmaruj nią za pomocą małej 
łyżeczki lub pędzelka środek każdej z czterech półkul. Warstwy powinny być rozłożone 
równomiernie na ściankach formy. Czekolada nie może zbierać się jedynie na dnie foremek.

3. Po nałożeniu pierwszej warstwy, wstaw formę do lodówki na 10 - 15 minut, aby czekolada 
całkowicie zastygła.

4. Gdy pierwsza warstwa będzie już twarda, podgrzej raz jeszcze w kąpieli wodnej pozostałą 
czekoladę i nałóż drugą warstwę na te same półkule. Powtórnie schłodź całość w lodówce.

5. Truskawki zmiksuj na gładki mus. Jeśli używasz mrożonych truskawek i Twój blender nie 
ma funkcji kruszenia lodu, musisz najpierw rozmrozić owoce.

6. Przełóż mus do rondelka i podgrzej go, a kiedy stanie się gorący, rozpuść w nim 
truskawkową galaretkę. Pozostaw masę do ostygnięcia.

7. Kiedy masa truskawkowa będzie prawie zimna, przelej ją do każdej z czekoladowych półkul 
i wstaw do lodówki, aby galaretka stężała. Możesz dodatkowo do każdej półkuli włożyć 
truskawkę w całości lub inną jadalną niespodziankę.

8. Schłodzoną śmietanę kremówkę ubij na sztywno. Pod koniec ubijania dodaj do śmietany 
łyżeczkę cukru pudru (powinien być przesiany). Aby utrwalić bitą śmietanę możesz też 
dodać żelatynę rozpuszczoną w odrobinie ciepłej wody i powtórnie całość zmiksować.

9. Czekoladowe półkule z musem wyjmij ostrożnie z foremki. Najlepiej zacząć delikatnie 
osuwać boki formy od czekoladowego brzegu, a następnie wypchnąć każdą półkulę 
wyginając foremkę na drugą stronę. Ułóż dwie półkule na talerzyku, przyozdób je bitą 
śmietaną i ulubionymi dodatkami, a następnie przykryj je pozostałymi półkulami. 
Smacznego!
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