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Olympijské ovocné košíčky
Krehké košíčky s krémom z Vanilkového pudingu Dr. Oetker a ovocím vo farbách
olympijských kruhov sú dokonalým dezertom na olympijské oslavy.
asi 12 - 15 porcií    jednoduchá príprava  do 15 minút Prísady::

Na cesto:
2 plátky cesto lístkové (275 g)

Na krém:
1 balíček Dr. Oetker Puding aróma
Vanilka
400 ml mlieko
1 KL cukor
1 KL maslo
2 PL cukor práškový
250 g tvaroh tučný
1 KL rum
1 KL Extrakt Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker

Na potretie a náplň:
1 ks vajce
6 KL slivkový lekvár

Na ozdobenie:
čučoriedky
černice
jahody
machovka
kivi

Okrem toho potrebujeme:
okrúhla formička na vykrajovanie (ø 9
cm a ø 5 cm)
forma na muffiny
12 - 15 ks papierové košíčky na
muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

Lístkové cesto vyberieme z chladničky a necháme ho asi 30 minút pri izbovej
teplote. Potom z cesta formičkou povykrajujeme 12 väčších koliesok. Menšou
formičkou len zľahka naznačíme stred kolieska. Kolieska nanesieme do olejom
vymastenej formy na muffiny a dno poprepichujeme na niekoľkých miestach
vidličkou. Cesto pomocou štetca alebo pierka potrieme rozšľahaným vajcom.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Doba pečenia: asi 25 minút

Do košíčkov vareškou ihneď urobíme jamku a necháme vychladnúť.

Košíčky vyberieme z formy a do každého dáme trochu lekváru.

Na prípravu krému v kastróliku uvaríme puding s mliekom a cukrom podľa
návodu na obale. Odstavíme a ešte do horúceho vmiešame maslo. Puding
nalejeme do misy a za občasného miešania ho necháme vychladnúť. Do
vychladnutého pudingu pridáme práškový cukor, tvaroh, rum a extrakt a
vyšľaháme dohladka. Krém naplníme do cukrárskeho vrecka a ozdobíme ním
muffiny.
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5 Na krém poukladáme ovocie podľa farieb olympijských kruhov. Odložíme do
chladničky stuhnúť.

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


	Olympijské ovocné košíčky
	Krehké košíčky s krémom z Vanilkového pudingu Dr. Oetker a ovocím vo farbách olympijských kruhov sú dokonalým dezertom na olympijské oslavy.
	Prísady::
	Na cesto:
	Na krém:
	Na potretie a náplň:
	Na ozdobenie:
	Okrem toho potrebujeme:


