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Černicová torta
Táto černicová torta s citrónovou kôrou Finesse a Vega gélom Dr. Oetker je ľahká ako
obláčik.
asi 12 porcií    stredná obťažnosť  do 20 minút Prísady::

Na cesto:
2 ks bielok
60 g brezový cukor
2 ks žĺtok
2 PL olej
1 balíček Finesse citrónová kôra
strúhaná Dr. Oetker
90 g múka špaldová celozrnná
0,5 KL Kypriaci prášok do pečiva Dr.
Oetker

Na krém:
180 g černice mrazené
2 PL med tekutý alebo javorový sirup
150 g smotana kyslá (15%)
200 g ricotta
1 PL Vanilková pasta Dr. Oetker
1 balenie VEGA Gél Dr. Oetker
150 ml voda

Na ozdobenie:
250 ml smotana na šľahanie (33%)
125 g černice čerstvé

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortová forma (ø 23 cm)
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky elektrickým ručným šľahačom na
najvyššom stupni dotuha. Postupne zašľahávame cukor. Pridáme žĺtky, olej,
kôru a múku zmiešanú s kypriacim práškom a vymiešame dohladka.  Cesto
nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy a uhladíme. Vložíme do
predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Doba pečenia: asi 20 minút

Korpus necháme vo forme vychladnúť.

Na prípravu krému vložíme do kastrólika černice a zohrejeme ich. Pridáme med
alebo javorový sirup. Odstavíme a necháme vychladnúť. V mise zmiešame
kyslú smotanu s ricottou a vanilkovou pastou. V kastróliku zmiešame Vega gél
s vodou a privedieme do varu. Povaríme asi 1 minútu a ihneď vmiešame do
krému. Nakoniec vmiešame vychladnuté černice, nalejeme na korpus vo forme,
uhladíme a odložíme aspoň na 2 hodiny do chladničky.

Pred podávaním ozdobíme dotuha vyšľahanou smotanou a černicami.
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