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Muşuroi de cârtiţă
Tortul este ideal pentru copii
1 bucată    grad de dificultate redus  up to 40 Min. Ingrediente:

Pentru aluat:
140 g unt moale
100 g zahăr pudră
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker
6 gălbenușuri
6 albușuri
100 g zahăr
130 g făină
0,5 plicuri Praf de copt Dr. Oetker

Pentru umplutură:
2 banane
175 g mandarine
suc de lămâie
1 linguriță Esență de portocale 38 ml
Dr. Oetker

Pentru cremă:
750 ml smântână dulce (32%
grăsime)
1 - 2 lingurițe zahăr pudră
2 plicuri Zahăr Vanilinat Dr. Oetker

Pentru decorare:
Zahăr pudră aromatizat Dr. Oetker

Se amestecă untul cu zahărul pudră, zahărul vanilat şi gălbenuşurile până se
obţine o spumă. Se bat albuşurile spumă, se presară treptat zahărul. Se
amestecă uşor albuşurile bătute spumă cu crema de unt. Făina se amestecă
uşor cu praful de copt și se amestecă cu compoziția de mai sus. Se toarnă
aluatul într-o formă cu inel detaşabil acoperită cu hârtie de copt (cu diametrul de
26 cm) şi se întinde uniform. Forma se introduce în jumătatea inferioară a
cuptorului preîncălzit.

Cuptor electric 180 °C
Cuptor cu aer cald 160 °C
Durată de coacere: 40 Minute

Cu ajutorul unei linguri se scobeşte uşor tortul răcit şi se lasă o margine cu
grosimea de 1,5 cm. Bucăţile de aluat scoase se fărâmiţează cu atenţie. Se taie
bananele pe jumătate. Se amestecă mandarinele cu sucul de lămâie și esența
de portocale. Se aşază fructele uniform pe blat.

Smântâna se bate cu zahărul pudră și zahărul vanilat. Se amestecă uşor 2/3
din firimituri. Crema se aranjează sub forma unei cupole şi se unge uşor
marginea tortului. Firimiturile rămase se presară uniform deasupra şi se apasă
uşor. Se presară tortul cu zahăr pudră şi se dă la rece până la servire.

© Dr. Oetker RO S.R.L. · 115 300 Curtea de Arge · www.oetker.ro
E-Mail: office@oetker.ro · Tel. 0248 507 001



Tip from the Test Kitchen

În loc de formă cu inel detașabil se poate folosi o cratiță emailată. În loc de
mandarine proaspete se pot folosi mandarine din compot.
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