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Înghețată de vanilie preparată în casă
Răcoreşte-te cu un desert delicios preparat chiar de tine
4 porții    grad de dificultate redus  up to 20 Min. Ingrediente:

Pentru îngheţată:
250 ml lapte integral (3,8% grăsime)
250 g smântână dulce (32% grăsime)
1 plic Finesse vanilie Dr. Oetker
6 gălbenușuri de ou (mărime M)
80 g zahăr
1 praf sare

Pentru decorare:
sos de căpșuni Dr. Oetker
zmeură (sau alte fructe de sezon)
frunze de mentă proaspătă

Într-o oală se pun la fiert laptele, smântâna și plicul de Finesse Vanilie Bourbon.
Când amestecul este fiert, se îndepărtează oala de pe foc și se lasă deoparte
să se răcească puțin.

Între timp, se pun gălbenușurile, zahărul și praful de sare într-un bol și se bat
spumă cu un tel. Se încorporează amestecul de lapte și smântână preparat
inițial, apoi se continuă amestecarea pe baie de apă fierbinte (la bain marie)*
până ce se obține o consistență cremoasă. Se lasă deoparte la răcit.

*Atenție! Când se prepară amestecul pentru înghețată, apa de la bain marie nu
trebuie să fiarbă deoarece acest lucru va duce la coagularea gălbenușurilor și,
implicit, la deteriorarea compoziției finale.
Se transferă amestecul într-o formă rezistentă la congelare și se pune apoi la
congelator. După aproximativ 1 oră și jumătate, se amestecă energic folosind
un tel și apoi se lasă în congelator pentru încă 1 oră și jumătate.

Înainte de servire, înghețata se împarte în mod egal în câteva cupe
transparente pentru desert și se decorează cu frunze de mentă proaspătă.
După preferințe, se mai pot adăuga pe deasupra fructe de zmeură sau alte
fructe de sezon și puțin topping cu sos de căpșuni.
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Tip from the Test Kitchen

Când preparaţi amestecul de înghețată, apa din baia de apă nu trebuie să fiarbă
deoarece acest lucru ar putea duce la coagularea gălbenușurilor.
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