
1

2

3

4

Krémové ovocné košíčky
Chutné košíčky s vanilkovým krémom a čerstvým ovocím.
asi 12 porcií    jednoduchá príprava  do 40 minút Prísady::

Na cesto:
500 g cesto lístkové

Na náplň:
300 ml mlieko polotučné
1 balíček Zlatý klas Originál Dr.
Oetker (à 40 g)
80 g cukor
125 g maslo zmäknuté

Na ozdobenie:
300 g jahody alebo iné čerstvé ovocie

Ešte potrebujeme:
forma na muffiny (12 kusov)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

Na prípravu cesta rozdelíme lístkové cesto na polovice. Z každej polovice
vyvaľkáme na pomúčenej pracovnej ploche plát, ktorý nakrájame na 12
rovnakých štvorcov. Do formičiek na muffiny vymastených olejom vložíme
krížom cez seba vždy dva štvorce a na niekoľkých miestach ich prepichneme
vidličkou (na cesto môžeme nasypať fazuľu, cesto sa toľko nenadvihne a vytvorí
sa hlbší košíček; po upečení fazuľu vyberieme). Vložíme do predhriatej rúry a
pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Doba pečenia: asi 20 minút

Košíčky necháme vo forme vychladnúť.

Na prípravu náplne nalejeme do kastrólika 200 ml mlieka a privedieme do varu.
Vo zvyšnom mlieku rozmiešame Zlatý klas s cukrom. Nalejeme do vriaceho
mlieka a povaríme asi 1 minútu. Za občasného premiešania necháme krém
úplne vychladnúť. Do masla zašlaháme po častiach krém elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni.

Košíčky vyberieme z formy a preložíme na podnos. Krém vložíme do
cukrárskeho vrecka a košíčky naplníme. Ozdobíme ovocím a necháme v
chladničke stuhnúť.
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Tip:

Naneste na ovocie a krém Tortové želé číre Dr.Oetker. Tenká vrstva želé uchráni
ovocie pred oschnutím a bude sa krásne lesknúť.
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