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Chec cu nucă și curmale
Această rețetă clasică de chec cu nucă și curmale este un adevărat răsfăț lângă o ceașcă de
cafea sau ceai!
8 - 10 felii    grad de dificultate redus  up to 60 Min. Ingrediente:

Pentru chec:
200 g curmale
200 ml apă
50 g unt (fără sare, tăiat cubulețe)
50 g Melasă (sirop)
100 g zahăr brun
2 ouă (mărimea M, bătute)
250 g făină
0,5 plicuri Praf de copt Dr. Oetker (5
grame)
100 g nuci mărunțite

Preparare: 

Se preîncălzește cuptorul la 180°C (160°C cu ventilație sau treapta 4 la cel cu
gaz). Se unge și se tapetează o formă de chec pentru 900 g. Se pun curmalele
într-un bol și se amestecă cu 200 ml de apă clocotită. Se adaugă untul și
melasa (siropul) și se amestecă până ce untul se topește complet. Se lasă
deoparte.

Se bat spumă, ouăle și zahărul într-un bol mare apoi spuma se încorporează în
amestecul de curmale și unt.

Se cerne făina, praful de copt și bicarbonatul de sodiu deasupra apoi se
încorporează în compoziție. La sfârșit se încorporează nucile.

Compoziția se toarnă în forma de chec și se coace 40-45 de minute. Dacă
checul pare că se colorează în brun prea repede se poate acoperi cu hârtie de
copt pentru a nu se arde. Checul este copt dacă o scobitoare introdusă în
centrul checului este scoasă curată, fără urme de aluat lipit. După coacere se
scoate checul din cuptor și se lasă cca 15 minute în forma de copt, apoi checul
se scoate pe un grătar de bucătărie și se lasă să se răcească complet.
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