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Rondele de ciocolată neagră și vanilie
Aceste rondele de negresă bogate și fine sunt perfecte ca desert delicios după cină!
20 bucăți    grad de dificultate redus   up to 70 Min. Ingrediente:

Pentru negrese:
125 g ciocolată neagră
100 g unt (nesărat)
165 g zahăr tos
1 ou (bătut)
1 baton Păstaie vanilie Bourbon Dr. Oetker
65 g Făină fără gluten
1 vârf de cuțit sare

Pentru decorare:
25 g ciocolată neagră

Se preîncălzește cuptorul la 180°C (cuptorul cu ventilator la
160°C sau treapta 4 la cuptoarele pe gaz). Se unge și se
tapetează o formă de tort pătrată cu latura de 18 cm. Se
sfărâmă ciocolata și se pune într-o cratiță împreună cu untul.
Se încălzește încet, amestecând ocazional, până se topește
complet. Se ia de pe foc, se adaugă zahărul, se amestecă și
se lasă să se răcească  pentru cca 10 minute.

Se bat ouăle și se adaugă vanilia. Se adaugă și făina fără
gluten și sarea și se  amestecă până la omogenizare
completă.

Compoziția se toarnă în forma pregătită, se nivelează și se
coace în cuptor timp de 20-25 de minute până când blatul este
ferm deasupra, dar încă ușor moale dedesubt. Se lasă să se
răcească în forma de copt, apoi se scoate, se învelește în folie
și se păstrează astfel timp de 24 de ore pentru a permite
dezvoltarea texturii și a aromei.

Pentru decorare, dacă se dorește acest lucru, se sfărâmă
ciocolata neagră extra într-un castron mic termorezistent și se
topește pe baie de aburi (așezând castronul peste o cratiță cu
apă clocotită).

Cu un șablon de tăiere rotund, cu diametrul de 3.5 cm,
începând chiar de la marginea blatului, se decupează cât mai
multe rondele, decupând cât mai aproape de margine - ar
trebui să se obțină cca 20 de rondele (folosiți șabloanele de
tăiere pentru torturi sau trufe). Rondelele se pun pe un grătar
de bucătărie sau pe un blat.

Se pune ciocolata topită într-un poș (confecționat eventual
dintr-o pungă mică tăiată la un colț) și se întinde înainte și
înapoi peste rondelele de negresă.  Alternativ, se poate stropi
ciocolata peste rondele folosind o linguriță. Se lasă câteva
minute pentru a permite ciocolatei să se întărească. Rondelele
dvs. de ciocolată sunt acum gata să fie servite și savurate!
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Tip from the Test Kitchen

Dacă nu aveți un șablon de decupare rotund mic, pur și simplu
tăiați blatul în 25 de bucăți egale și stropiți cu ciocolată ca mai
sus.
Ca opțiune alternativă fără gluten, puteți utiliza aceleași cantități
de făină de orez pentru un blat dens de ciocolată
Pentru varianta cu gluten, utilizați în schimb aceleași cantități de
făină de grâu.
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