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Plăcintă cu mere la tavă
O plăcintă cremoasă, la tavă, cu mere și cu umplutură de budincă
20 porții    grad de dificultate mediu  up to 60 Min. Ingrediente:

Aluatul:
200 g făină
2 lingurițe rase Praf de copt Dr.
Oetker
1 linguriță rasă scorțișoară
200 g unt moale
200 g zahăr
1 plic Zahăr Vanilat Bourbon Dr.
Oetker
1 praf sare
1 plic Finesse coajă rasă de lămâie
Dr. Oetker
4 ouă
100 g alune prăjite mărunțite

Garnitura:
1 plic Premium Pudding Vanilie
Bourbon Dr. Oetker
40 g zahăr
500 ml lapte
1250 g mere

Decorarea:
1 plic Zahăr pudră aromatizat Dr.
Oetker
1 linguriță rasă scorțișoară

Pregătirea: 
Pentru toppingul de mere se amestecă praful de budincă cu zahărul și cu 6
linguri de lapte. Restul de lapte se pune la fiert. După ce a dat în fiert se ia vasul
de foc și se adaugă amestecul de praf de budincă. Se mai fierbe un minut.
Budinca fierbinte se pune într-un bol, se acoperă cu folie de prospețime și se
lasă să se răcească.

Forma de copt se unge cu grăsime. Merele se curăță de coajă, se taie în sferturi
apoi se taie în felii subțiri. Se preîncălzește cuptorul.

Cuptor electric 180 °C
Groove/Height: central

Aluatul si budinca: 
Într-un vas de mixare se amestecă făina cu praful de copt și cu scorțișoara. Se
adaugă restul ingredientelor apoi se amestecă cu mixerul cu paletele de batere,
la început scurt la viteză mică apoi la viteză maximă cca 2 minute până ce se
obține un aluat omogen. Aluatul se pune în forma de copt și se nivelează.
Deasupra se toarnă budinca și se nivelează. La final se așază feliile de mere.
Forma se introduce în cuptor și se coace pentru circa 50 de minute.
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Se scoate tava cu prăjitură și se așază pe un grătar de bucătărie. Se lasă să se
răcească.

Zahărul pudră se amestecă cu scorțișoara. Înainte de servire se presară peste
prăjitură amestecul de zahăr pudră cu scorțișoară.

Tip from the Test Kitchen

Vă rugăm să țineți cont de condițiile de coacere ale cuptorului dvs.

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


	Plăcintă cu mere la tavă
	O plăcintă cremoasă, la tavă, cu mere și cu umplutură de budincă
	Ingrediente:
	Aluatul:
	Garnitura:
	Pregătirea:
	Decorarea:
	Aluatul si budinca:


