
 

 

Крем брюле (CREAM BRULLE)  
През 1691 френския сладкар Francois Massialot пише за пръв път в неговия рецептурник, известният вече 
френски крем брюле. От тогава крем брюле става един от най-известните сладкиши по целия свят. 
Недостатъкът на крем брюле е, че традиционният начин на приготвяне на крем брюле е доста сложен и 
труден.  
(Традиционна рецепта на приготвяне на крем брюле: Трохи от кори на три портокала заедно с 600гр. млечна 
сметана ги слагаме в една тенджера и разбъркваме непрекъснато докато се вари/водна баня/. В друг съд поставяме 
4 жълтъка от яйца заедно с 140 гр. захар и разбъркваме за 3-4 минути/жълтъците трябва да се пастьорират до85оС 
и сметаната при непрекъснато разбъркване докато крема започне леко да стяга процесът трае около 30-40минути в 
зависимост от количеството/. Хомогенизираме двете смеси и минаваме през цедка. Слагаме сместа в ниски глинени 
съдове и ги поставяме в тепсия, която сме я напълнили с вода/студена/, така че да се покрие  1/3 от височината на 
глинените съдове с крем брюле. Печем за един час на 100οС/като периодично подменяме водата за да не се 
образуват шупли/. Слагаме захар отгоре и горим с горелка.)  
За да се приготви по традиционен начин един крем брюле трябват около три часа без да е сигурно дали 
рецептата ще успее, тъй като трябва непрекъснато внимание от страна на сладкаря. 
Отговор на този проблем дава Елевир. 
 
Крем брюле на Елевир е готова смес приготвена по оригинална рецепта. Сместта е пастьоризирана и 
стерилизирана, и с елементарни стъпки за много кратко време може всеки сладкар да има оригинален 
Крем брюле, толкова порции колкото му трябват всеки ден, с абсолютно същото високо качество. 
Процедурата е елементарна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Поставете крем брюле в съд и затоплете  на слаб огън/водна баня/  до 85 оС докато  стане течно. 
(Може и на микровълнова печка.) Няма нужда да се вари. 

2. Слагате в керамични съдове крем брюле, не повече от 2 см височина и оставяте за 20 минути на 
стайна температура. 

3. Поставете чинийките в хладилника поне за 1 час.  
            Тогава кремът става по желиращ и по зрял. 

4. Поръсвате обикновено с кафява  кристализирана захар (никога пудра захар) и карамелизирате с 
горелка малко преди сервирането. 
            (По желание може и бяла захар, но за предпочитане е кафява захар.) 

Забележка : ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА.  
(Ако се налага да се замрази крем брюле, задължително трябва да се консултирате със специалистите на “Алма Либре – 
сладкарски консултантски център”.  Трябва да се  обработи  крем брюле с фонд роял  и т.н.) 
 
Защо Крем брюле е крем който се сервира по ресторанти като десерт ? 
Класическия начин на приготвяне и сервиране на френския крем брюле задължително изисква изгарянето 
на захарта на повърхността на крема. Това трябва да стане веднага преди сервирането, защото 
карамелизираната, изгорената  захар не издържа в хладилник /овлажнява се/. С току що изгорената 
захар, леко топъл и хрупкав в керамична чинийка с диаметър около 11, 5см и висичина около 2,5  см е 
идеалния начин за сервиране. Количеството, около 95-100гр. е достатъчно количество като десерт след 
един добър обяд или вечеря.  
Консистенцията, която се получава когато с лъжичка се взема от керамичен съд определено количество 
крем и определено количество изгорена захар (карамел) е именно онзи вкус който трябва да се получи 
при консумирането на оригиналния крем брюле. (В един дълбок съд или чаша, ще има малко карамел 
отгоре.) 
От една опаковка крем брюле на Елевир (1л) се правят около 9-10 порции крем брюле. 
 
Крем брюле на Елевир се произвежда много бързо, има изключително високо качество и е подходящ 
десерт за ресторанти, хотели, кафетерии и т.н 
 
 
 



 

 

Как да се сервира Крем брюле по сладкарниците? 
Ако в сладкарницата крем брюле се сервира на място, тогава, по същия начин както и по ресторантите, 
изгаряме захарта малко преди да  сервираме десерта, за да се консумира в сладкарницата.  
Ако искаме да изложим Крем брюле на витрината, тогава най-добрия начин е вместо захар да сложим 
отгоре глазура с вкус на карамел.  
Това разбира се  е разновидност на крем брюле и отклонение от традиционният крем брюле, но осигурява 
трайност на продукта и визия която се приближава най-много към оригиналния крем брюле .   
(Този десерт, тип крем брюле, има трайност до 7 дена. 
Съвет: Ако този сладкиш, крем брюле е в хладилника на сладкарницата например два дни, продавачът е  редно  да предупреди 
клиента, че десертът трябва да се консумира до 4-5 дни, т.е общо 7 дни максимум от деня на производството.) 
 

 
 

КРЕМ БРЮЛЕ НА ЕЛЕВИР Е ГОТОВА СЛАДКАРСКА ОСНОВА 
ЗА РАЗЛИЧНИ СЛАДКАРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Ако обърнете внимание на състава на крем брюле на Елевир /код. 221201/ ще забележите че става дума 
за оригинални суровини пастьоризирани, стерилизирани и хомогенизирани по идеален начин. 

Тази смес може спокойно да се използва за различни варианти мусове  и други сладкарски приложения 
като осигуряват на сладкаря лесно, стабилно и уникално производство. 

В серията De luxe line предлагаме такова приложение (сладкиши-десерт в чаши „ТРИЛОГИЯ”) 
 

 
                         В рецепта „ТРИЛОГИЯ” на De luxe line се показва как готовия крем              

             Брюле може да се свърже с всеки натурален кувертюр /шоколад/ 
                                                                                 с невероятни резултати. 

 
 

 
Всеки сладкар може да освободи въображението си и да оформи собствените си приложения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


