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Babka drożdżowa z serem i kruszonką
Ciasto drożdżowe z dodatkiem sera. Wypróbuj koniecznie!
16 porcji    łatwy   100 Min. Składniki:

Kruszonka:
30 g masła (zimnego)
50 g mąki pszennej
40 g cukru
1 opak. Cukru wanilinowego 16 g Dr.
Oetkera

Ciasto drożdżowe:
50 g masła
300 g mąki
1 opak. Drożdży suszonych instant 7
g Dr. Oetkera
2 łyżki cukru
2 szt. jajek
100 ml mleka (ciepłego)

Dodatkowo:
100 g twarogu (trzykrotnie mielonego)
1 szt. żółtka
1 łyżeczka Cukru z wanilią Bourbon z
Madagaskaru Dr. Oetkera
1 łyżeczka cukru pudru

Kruszonka: 
W niedużym naczyniu zagnieć składniki na kruszonkę. Odstaw je do lodówki na
czas przygotowania ciasta.

Ciasto drożdzowe: 
Masło rozpuść, odstaw do przestudzenia.
Mąkę przesiej do miski, wymieszaj z drożdżami i cukrem. Dodaj jajka i ciepłe
mleko. Całość zagnieć lub zmiksuj za pomocą mieszadeł świderek do
uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj przestudzone masło i wyrabiaj przez
około 5 minut.

Wyrastanie: 
Miskę z ciastem przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 40-50
minut, do podwojenia objętości.
Pod koniec wyrastania nastaw piekarnik na 180 °C. Funkcja piekarnika góra –
dół.
Foremkę 10 x 25 cm wyłóż papierem do pieczenia lub wysmaruj masłem i
oprósz mąką.

Twaróg przełóż do miseczki i zmiksuj go z żółtkiem i cukrami.

©Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. · 80-339 Gdańsk ul. Adm. Dickmana 14/15 · www.oetker.pl
E-Mail: serwis@oetker.pl · Tel. (Infolinia) 801 100 700 (koszt 1 impulsu połączenia lokalnego)



4 Pieczenie: 
Wyrośnięte ciasto przełóż do formy. Na ciasto wyłóż łyżką kleksy waniliowego
twarożku i posyp kruszonką.
Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 30 minut, do suchego patyczka.
Upieczoną babkę wyjmij z formy po ok. 10 minutach.

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: 30 min.
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