
Tort Pavlova
Tort de bezea plin de savoare şi culoare
12 porții    grad de dificultate redus   up to 70 Min. Ingrediente:

Pentru blaturi:
1 plic Mix pentru bezele Dr. Oetker
70 ml apă

Pentru cremă:
500 ml smântână pentru frișcă (32-35
% grăsime)
6 linguri zahăr pudră
2 plicuri Întăritor de frișcă Dr. Oetker

Decor:
fructe de pădure (zmeură, afine) după
preferință.

Pentru blaturi: 
1. Într-un vas pentru mixer, se pune apă rece de la frigider, se adaugă mixul
pentru bezele și se bate cu mixerul, la început la viteză mică, pentru
omogenizare, și apoi la viteză mare, timp de 6 minute, până rezultă o spumă
tare.
2. Compoziția obținută se împarte în două.
3. Pe o hârtie de copt, se desenează pe diagonală, cu un creion, două cercuri cu
diametrul de 20 cm.
4. Se așază hârtia în tavă, cu partea desenată în jos. Cu o lingură sau cu un
poş, se pune compoziția de bezea astfel încât să se încadreze în limitele
cercurilor desenate.
5. Se pune tava în cuptor, pe grătarul din mijloc, și se coace conform
instrucțiunilor de mai jos.
După coacere, se oprește cuptorul și se lasă foile de bezea la uscat cu ușa
cuptorului închisă.

Cuptor electric 110 °C
Groove/Height: central
Durată de coacere: 70 Minute
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Pentru cremă: 
1. Smântâna rece se bate timp de 2 minute.
2. Se adaugă zahărul pudră și Întăritorul pentru frișcă și se bate până se
întărește.
3. Peste prima foaie de bezea se pune jumătate din cantitatea de cremă și
fructe. Se pune cea de-a doua foaie, apoi se adaugă restul de cremă.
4. Se decorează cu fructe. 
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