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Pistáciová bábovka s malinami
Bábovka s Premium pudingom Jemná Pistácia Dr. Oetker v tvare kvetu ako stvorená na
oslavu prvého jarného dňa.
asi 16 porcií    jednoduchá príprava  do 30 minút Prísady::

Na cesto:
4 ks bielok
soľ
4 ks žĺtok
130 g cukor
1 balíček Vanilínový cukor Dr. Oetker
200 g maslo rozpustené
300 g smotana kyslá (15%)
230 g múka polohrubá
2 balíčky Premium puding Jemná
Pistácia Dr. Oetker
1 balíček Kypriaci prášok do pečiva
Dr. Oetker
50 g pistácie mleté lúpané
Farba gélová potravinárska zelená
Dr. Oetker
125 g maliny

Na poliatie a ozdobenie:
1 balíček Poleva svetlá Dr. Oetker
pistácie nasekané
maliny sušené mrazom

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
forma na bábovku v tvare kvetu (Ø 24
cm)

Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky so soľou elektrickým ručným
šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. V inej mise vyšľaháme žĺtky s
cukrom a vanilínovým cukrom elektrickým ručným šľahačom nastaveným na
najvyšší stupeň do peny. Pridáme maslo a kyslú smotanu a krátko vyšľaháme.
Potom pridáme múku zmiešanú s pudingovými práškami, kypriacim práškom a
pistáciami. Nakoniec opatrne vmiešame sneh z bielkov. Štyri lyžice cesta
nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Zvyšné cesto rozdelíme
na polovicu. Jednu zafarbíme farbou na zeleno a do druhej vmiešame v múke
obalené maliny. Do formy nanesieme cesto s malinami a potom zafarbené
cesto. Pomocou vidličky jemne premiešame tak, aby nám vznikol mramorový
efekt. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Doba pečenia: asi 70 minút

Bábovku necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ju opatrne
vyklopíme a necháme úplne vychladnúť.

Na poliatie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a vychladnutú bábovku
polejeme. Dozdobíme pistáciami a malinami.
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