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Kostka stracciatella z wanilią
Kostka stracciatella z wanilią
16 porcji    średni  40 Min. Składniki:

Spód:
200 g herbatników
15 g Czarnego Kakao Intense Dr.
Oetkera
120 g masła

Masa jogurtowa:
100 g czekolady gorzkiej
1000 g jogurtu naturalnego typu
greckiego ( w temp. pokojowej)
200 g cukru pudru
2 łyżeczki Pasty waniliowej z wanilii
Bourbon z Madagaskaru z ziarenkami
wanilii Dr. Oetkera
30 g Żelatyny 50 g Dr. Oetkera
100 ml wody (zimnej)
500 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)

Do dekoracji:
100 g malin
2 gałązki mięty

Sposób przygotowania: 
Blachę o wym. 24 x 28 cm wyłóż papierem do pieczenia (tylko dno).
Herbatniki pokrusz na piasek w malakserze, dodaj czarne kakao i wymieszaj.
Masło rozpuść, dodaj do pokruszonych herbatników, wymieszaj na mokry
piasek, a następnie wyłóż równomiernie dno formy i dociśnij, aby utworzyć
spód. Odstaw do lodówki na czas przygotowania masy jogurtowej.

Masa jogurtowa: 
Czekoladę zetrzyj na grubych oczkach.
Jogurt grecki wymieszaj z cukrem pudrem i pastą waniliową.
Żelatynę zalej zimną wodą i odstaw na chwilę do napęcznienia. Następnie
podgrzej do rozpuszczenia (nie gotuj!), dodaj 3-4 łyżki masy jogurtowej,
wymieszaj i szybko połącz z pozostałą masą.
Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno, wymieszaj z masą jogurtową. 
Na koniec dodaj startą czekoladę, wymieszaj i wyłóż równomiernie na
przygotowanym wcześniej spodzie. 
Wierzch udekoruj malinami. Wstaw do lodówki do całkowitego stężenia.

©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)



Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Zamiast Pasty waniliowej Intense możesz użyć zamiennie Ekstraktu naturalnego
z wanilii Bourbon lub 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/wanilia/ekstrakt-naturalny-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-30-ml
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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