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Anielskie ciasto z waniliowym kremem i
truskawkami
Truskawkowe ciasto z puszystym biszkoptem. Kremowe nadzienie waniliowe to sama
pyszność.
ok. 16 porcji    średni   80 Min. Składniki:

Biszkopt:
150 g mąki pszennej
260 g cukru
10 szt. białka
1 łyżka soku z cytryny
1 szczypta soli
1 opak. Cukru z wanilią Bourbon z
Madagaskaru Dr. Oetkera

Krem waniliowy:
0,5 opak. Żelatyny 20 g Dr. Oetkera
750 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
70 g cukru pudru
1 opak. Cukru z wanilią Bourbon z
Madagaskaru Dr. Oetkera
750 g truskawek

Do dekoracji:
ok. 500 g truskawek
1 czubata łyżka cukru pudru
2 gałązki mięty

Sposób przygotowania: 
Do miski z mąką dodaj 80 g cukru i dokładnie wymieszaj. Piekarnik nagrzej do
temp. 190°C.
Dno tortownicy o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia.

Delikatnie ubij same białka - tylko do momentu, aż się spienią. Następnie dodaj
sok z cytryny (lub winian potasu), sól i ekstrakt waniliowy. Ubijaj, aż masa
będzie prawie sztywna. Do białek dodaj cukier (180 g) i ubijaj, aż składniki
dobrze się połączą. Do ubitej masy dodawaj partiami mąkę z cukrem i delikatnie
mieszaj za pomocą szpatuły. Gotowa masa na ciasto powinna być jednolita, bez
bąbli powietrza. Przełóż ją do formy i delikatnie wyrównaj.

Piekarnik elektryczny:  ok. 180 °C
Piekarnik elektryczny:  ok. 160 °C
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Pieczenie: 
Ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz przez około 40 minut. Po
upieczeniu foremkę wyjmij z piekarnika i pozostaw do wystudzenia na kratce do
góry dnem.

Piekarnik elektryczny:  190 °C
Czas pieczenia: ok. 40 min.

Krem waniliowy: 
Truskawki umyj, odszypułkuj i osusz.
Żelatynę namocz w około 100 ml zimnej wody. Odstaw do napęcznienia.
Schłodzoną śmietankę ubij z cukrem pudrem i cukrem z wanilią na puszysty
krem. Żelatynę rozpuść, dodawaj stopniowo do żelatyny kilka łyżek kremu
waniliowego, po czym całość przelej do kremu i energicznie wymieszaj rózgą.

Przekładanie i dekorowanie: 
Wystudzony biszkopt przekrój na dwa blaty.
Tortownicę wyłóż folią rantową. Przełóż pierwszy blat biszkoptu. Nałóż cienką
warstwę kremu, poukładaj truskawki, tak by wypełniły całą powierzchnię. Na
truskawki przekładaj krem, uważając, by truskawki pozostały w pionie,
pozostawiając niedużą porcję kremu na wierzch ciasta.
Przykryj drugim blatem biszkoptu. Na wierzch ciasta rozprowadź krem,
pozostawiając około centymetra widocznego brzegu ciasta. 
Na krem wyłóż pokrojone truskawki. Odstaw do lodówki na około 2 godziny.
Przed podaniem oprósz cukrem pudrem i udekoruj listkami mięty.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Biszkopt dobrze jest upiec dzień wcześniej.
Zamiast Cukru z wanilią Bourbon możesz użyć zamiennie Pasty waniliowej
Intense, Ekstraktu naturalnego z wanilii Bourbon Dr. Oetkera w proporcji 2-4
łyżeczki na 250 g mąki lub 500 g masy lub ziarenek z 1 Laski wanilii z Wysp
Pacyfiku Dr. Oetkera.
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https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/pasty/pasta-waniliowa-z-wanilii-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-19-g
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/wanilia/ekstrakt-naturalny-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-30-ml
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/przyprawy/laska-wanilii-z-wysp-pacyfiku
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