
Mus czekoladowy 

 
Kilka lat temu oglądałam w telewizji program gdzie pokazywano jak uczniowie 

Akademii mistrza Novelli musieli się zmierzyć z zadaniem, którym było zrobienie musu 

czekoladowego. Jean Christophe Novelli podał przepis na bazę musu. W skład 

wchodziły następujące składniki gorzka czekolada, jajka i brandy. Uczniowie mieli 

dodać według własnego uznania różne dodatki, modyfikacje. Oczywiście wszystkie 

musy zostały poddane ocenie. Jean Christophe Novelli oceniał zarówno smak jak i 

konsystencję musu. Okazało się, że z dziesięciu osób zaliczyło zadanie tylko trzech 

uczniów. Pomyślałam, że przecież to taki prosty przepis, jak można było to tak popsuć. 

Postanowiłam sama go przetestować. Myślę, że wyszło całkiem dobrze. Niektórzy z 

moich znajomych, którzy go raz spróbowali to dziś kiedy mnie widzą myślą o smaku 

tego musu. Ten mus to świetne lekarstwo na gorszy dzień. Mimo, że nie jest specjalnie 

dietetyczny to warto zgrzeszyć i spróbować go zrobić dlatego postanowiłam się 

podzielić z wami przepisem.  

Składniki  
 170 gram gorzkiej czekolady  

 4 organiczne jajka ( od kur z wolnego wybiegu) 

 Łyżka brandy, ja dałam rum Bacardi  

 Starta skórka z pomarańczy 

 Jagody (ja stosuję konfiturę ale taką gdzie są całe jagody, jagody w 

syropie, mogą być również świeże jagody )  



 

Przygotowanie  

 

 

 Czekoladę pokruszyć na kawałki , wrzucić do miseczki 

 Rozbić jajka. Osobno wrzuć żółtka osobno białka. Na zdjęciu jest pięć 

jajek ponieważ trafiły mi się bardzo małe więc wzięłam pięć a nie cztery 

 Ubić białka na pianę aż do powstania szczytów. Najlepiej dodać szczyptę 

soli do białek wtedy się bardzo dobrze i szybko ubiją.  

 Żółtka utrzeć z rumem  

 Przecedzić jagody jeśli są w syropie  

 Czekoladę rozpuścić w łaźni wodnej  

 Rozpuszczoną czekoladę mieszam z żółtkami. Ja wlewam strużką 

czekoladę i natychmiast bardzo intensywnie mieszam ubijaczką do jajek. 

Trzeba to robić bardzo szybko aby się nam jajka nie ścięły. 

 Następnie do mieszanki czekolady z żółtkiem dodajemy dwie łyżki piany z  

białka i delikatnie mieszamy. Przekładamy to do reszty białka i całość 

delikatnie mieszamy.  

 Dodajemy startą skórkę pomarańczową.  

 Przekładamy wszystko do naczyń. Ja nakładam tak, że na sam spód daję 

łyżeczkę jagód, później trochę musu, na to łyżeczkę jagód, kolejną porcję 

musu i na samym wierzchu kładę ponownie jagody.  



 Szklane naczynia z musem zakrywamy folią spożywczą i wstawiamy na 2 

godziny do lodówki. 

 Kwiaty fiołka afrykańskiego którymi przyozdobiłam deser są jadalne, więc 

również możecie ich użyć i podać gościom.  

Myślę, że to prosty deser na każdą okazję. Poniżej prezentuję wam go w 

naturalnej scenerii z jaką mi się kojarzy smak jagód.   

 

 

Oczywiście nie wolno podawać go waszym zwierzakom. Czekolada, alkohol 

są szkodliwe dla naszych czworonogów. Dla nich przygotujcie inne 

przysmaki, które możecie znaleźć na moim blogu http://mokrenosy.pl/. 

 

http://mokrenosy.pl/czekolada-jest-trujaca-dla-psow/
http://mokrenosy.pl/nawet-najmniejsza-ilosc-alkoholu-spozyta-przez-psa-i-kota-moze-powodowac-zatrucie/
http://mokrenosy.pl/

