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Biszkoptowa pisanka
Słodki symbol świąt wielkanocnych
ok. 14 - 16 porcji    trudny  60 Min. Składniki:

Ciasto:
4 szt. jajek
125 g cukru pudru
1 opak. Cukru wanilinowego 8 g Dr.
Oetkera
125 g mąki
1 płaska łyżeczka Proszku do
pieczenia 15 g Dr. Oetkera

Przełożenie:
250 g serka mascarpone
200 g kajmaku masy krówkowej
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)

Masa śmietanowa:
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
1 opak. Śmietan-fixu Dr. Oetkera
1 łyżka cukru pudru

Do dekoracji:
1 opak. Perełek błyszczących Dr.
Oetkera
1 tabliczka czekolady białej

Sposób przygotowania: 
Oddziel żółtka od białek. Połowę cukru pudru i cukier wanilinowy wsyp do żółtek
i utrzyj na puszystą masę. Przesianą mąkę zmieszaj z proszkiem do pieczenia.
Białka ubij z pozostałą ilością cukru na sztywną pianę i dodaj do ubitych żółtek.
Delikatnie wymieszaj całość, dodając po trochu mąkę z proszkiem. Ciasto wyłóż
do tortownicy o śr. 29 cm wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczenie: 
Ciasto wstaw do piekarnika.

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

Po upieczeniu i ostudzeniu z biszkoptu zetnij kawałki boków tak, aby biszkopt
był w kształcie jajka. Ścinki ciasta drobno pokrusz. Biszkopt przekrój poziomo
na połowę.

Przełożenie: 
Do wysokiego naczynia przełóż serek mascarpone i masę kajmakową, miksuj
przez chwilę do połączenia się składników. Do masy wlej śmietankę i ubijaj na
wysokich obrotach do uzyskania sztywnej konsystencji.
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Masa śmietanowa: 
Schłodzoną śmietankę ubij krótko mikserem. Śmietan-fix wymieszaj z cukrem
pudrem, wsyp do śmietany i ubij na sztywno. Wierzch i boki tortu udekoruj
przygotowaną masą śmietanową.

Dekorowanie: 
Czekoladę zetrzyj na tarce, obsyp boki jajka. Boki można również udekorować
drobno posiekanymi orzechami. Wierzch udekoruj perełkami przed podaniem.
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