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Tort cu fructe (aluat all-in)
Simplu si surprinzător
despre 10 - 15 bucăți    grad de dificultate mediu  up to 40

Min. Ingrediente:

Formă rotundă de copt (Ø 28 cm):

Pentru aluat:
100 g făină
3 lingurițe rase Praf de copt Dr. Oetker
75 g zahăr
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker
3 ouă
2 linguri ulei
1 lingură oțet din vin alb

Pentru stratul de acoperire:
1 kg fructe proaspete (de ex. căpșuni, coacăze, kiwi, afine,
struguri)
despre 20 - 40 g zahăr

Pentru jeleu:
1 plic Tort-Gelee Transparent Dr. Oetker
30 g zahăr
250 ml apă sau suc de fructe

Într-un vas de mixat se adaugă făina, praful de copt, zahărul,
zahărul vanilinat , ouăle, uleiul și oțetul.

Ingredientele se amestecă timp de circa 1 minut, folosind
mixerul, până se obține un aluat omogen.

Se unge și se tapetează cu făină forma de copt (Ø 28 cm). Se
toarnă aluatul în formă, apoi forma se introduce în cuptor și se
coace.

Cuptor electric 180 °C
Cuptor cu aer cald 160 °C
Durată de coacere: despre 20 - 25 Minute

Blatul se desprinde din forma de copt, se răstoarnă pe un blat
de bucătărie tapetat cu hârtie de copt și se lasă să se
răcească.

Pentru stratul de acoperire, se curăță fructele, se taie în
jumătăți sau felii, se pudrează cu zahăr și se distribuie peste
blat.

Se prepară Tort Gelee-ul, conform indicațiilor de plic, folosind
zahăr și apă sau suc de fructe. Jeleul se toarnă peste fructe,
apoi se lasă să se întărească

Tip from the Test Kitchen

În locul fructelor proaspete, puteți folosi fructe din compot. În
acest caz sucul din compot îl puteți folosi la prepararea jeleului.
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