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Ciasto na maślance z rabarbarem a’la
drożdżówka
Lekkie ciasto na maślance z rabarbarem i kruszonką bez drożdży. Skradnie Twoje serce!
14 porcji    średni   80 Min. Składniki:

Kruszonka:
80 g mąki
30 g cukru
60 g masła (zimnego)

Ciasto:
250 g rabarbaru
300 ml maślanki (w temp. pokojowej)
3 szt. jajek
120 ml oleju
1 łyżeczka Ekstraktu naturalnego
Wanilia Bourbon z Madagaskaru Dr.
Oetkera
400 g mąki
1 opak. Proszku do pieczenia 15 g Dr.
Oetkera
200 g cukru

Kruszonka: 
Mąkę i cukier wymieszaj. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i zagnieć na
kruszonką. Odstaw do lodówki na czas przygotowania ciasta.

Ciasto: 
Dno tortownicy o śr. 26 cm wyłóż papierem do pieczenia, a boki wysmaruj
masłem i oprósz mąką. Umyj rabarbar i posiekaj go na drobne cząstki. W jednej
misce wymieszaj maślankę z jajkami, olejem i ekstraktem waniliowym, a w
drugiej mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrem. Dodaj do składników mokrych,
składniki suche i wymieszaj trzepaczką lub mikserem tylko do połączenia
składników. Masę przełóż do formy i ułóż na cieście pokrojony rabarbar. Na
końcu posyp przygotowaną wcześniej kruszonką.

Pieczenie: 
Ciasto wstaw do piekarnika. 

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: 60 min.
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Upieczone ciasto wyciągnij z piekarnika i pozostaw do wystudzenia.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Zamiast Ekstraktu z wanilii Bourbon możesz użyć zamiennie Pasty waniliowej
Intense, Cukru z wanilią 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/cukier-z-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-12-g
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/przyprawy/laska-wanilii-z-wysp-pacyfiku
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