
1

2

3

4

Kakaové košíčky s prekvapením
Neodolateľné košíčky s Prírodným kakaom Dr. Oetker a malinovým tvarohom vnútri sa stanú
ozdobou slávnostného stola
asi 16 porcií    stredná obťažnosť  do 20 minút Prísady::

Na cesto:
70 g múka hladká
30 g mandľová múka
Sóda bikarbóna Dr. Oetker
soľ
15 g Prírodné kakao Dr. Oetker
60 g cukor
1 KL Extrakt Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker
60 g maslo zmäknuté

Na malinový tvaroh:
150 g maliny mrazené
40 g cukor
1 KL citrónová šťava
2 ks žĺtok
2 zarovnané PL maslo

Na kakaový krém:
125 ml smotana na šľahanie (33%)
1 zarovnaná PL Prírodné kakao Dr.
Oetker
2 zarovnané PL cukor práškový

Na ozdobenie:
16 ks maliny čerstvé
16 ks mäta pieporná lístky

Okrem toho potrebujeme:
forma na mini muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

Na prípravu cesta v mise zmiešame obe múky so sódou, soľou, kakaom a
cukrom. Pridáme extrakt a maslo a ručne vypracujeme na hladké cesto. Cesto
odložíme asi na hodinu do chladničky. Potom z cesta vytvarujeme 16 guľôčok.
Guľôčky vložíme do vymastených formičiek. Koncom varešky do každej
guľôčky urobíme priehlbinku. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Doba pečenia: asi 8 minút

Po upečení ešte raz obnovíme priehlbinku a muffiny necháme vychladnúť.

Na malinový tvaroh vložíme do kastrólika maliny s cukrom, šťavou a žĺtkami a
za stáleho miešania pozvoľna varíme do zhustnutia. Odstavíme a vmiešame
maslo. Krém nalejeme do misky a necháme vychladnúť.

Na kakaový krém v mise vyšľaháme smotanu s kakaom a cukrom elektrickým
ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Do košíčkov rozdelíme
malinový tvaroh. Kakaový krém naplníme do cukrárskeho vrecka a košíčky
ozdobíme.
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5 Každý dozdobíme čerstvou malinou a mätou.

© Dr. Oetker · Ľadová 14 · Bratislava · www.oetker.sk
Zákaznícka linka: e-mail: oetker@oetker.sk · tel.0850 638 537


	Kakaové košíčky s prekvapením
	Neodolateľné košíčky s Prírodným kakaom Dr. Oetker a malinovým tvarohom vnútri sa stanú ozdobou slávnostného stola
	Prísady::
	Na cesto:
	Na malinový tvaroh:
	Na kakaový krém:
	Na ozdobenie:
	Okrem toho potrebujeme:


