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Szarlotka z budyniem i kruszonką
Aromatyczna szarlotka z pysznym kremem budyniowym, kruszonką i płatkami migdałów
ok. 10 - 12 porcji    średni  40 Min. Składniki:

Ciasto:
450 g mąki
2 łyżeczki Proszku do pieczenia 30 g
Dr. Oetkera
180 g masła (zimnego)
2 szt. żółtek
6 łyżek cukru trzcinowego (ok. 90 g)
lub białego

Nadzienie z jabłek:
1500 g jabłek (ok. 6-8 szt.)
1 łyżeczka cynamonu
1,5 łyżki miodu

Krem budyniowy:
2 opak. Budyniu Duet smak pieczone
jabłko-cynamon Dr. Oetkera
500 ml śmietanki 30% tł.
200 ml mleka
2 łyżki miodu

Dodatkowo:
20 g płatków migdałowych

Ciasto: 
Tortownicę o śr. 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzej do 180
stopni. Mąkę, cukier, masło pokrojone w kostkę i żółtka umieść w misce, dodaj
2 łyżeczki proszku do pieczenia i całość zmiksuj krótko wszystkie składniki aż
powstanie kruszonka. Ciasto podziel na dwie części. Jedną porcję ciasta wyłóż
na spód formy ,dociśnij łyżką ,podwyższając boki spodu do ok. 2 cm. Drugą
porcję ciasta zawiń w folię spożywcza i odstaw. Spód podpiecz do lekkiego
zrumienienia (ok. 10-12 minut).

Pieczenie: 

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: ok. 10 - 12 min.

Masa jabłkowa: 
Jabłka umyj, obierz i pokrój w drobną kostkę. Przełóż je do garnka razem z
cynamonem, dodaj miód i praż na małym ogniu ,od czasu do czasu mieszając,
aż jabłka zmiękną. Jabłka wyłóż na podpieczony spód i rozprowadź
równomiernie.
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Krem budyniowy: 
Do garnka wlej 500 ml śmietanki 30% tł. i 200 ml mleka, dodaj budynie oraz
miód. Wszytko dokładnie wymieszaj i zagotuj,cały czas mieszając do
zgęstnienia kremu.

Na jabłka wyłóż ciepły krem budyniowy. Następnie wysyp pozostałe ciasto,
krusząc je jak kruszonkę. Wierzch posyp płatkami migdałów. 

Pieczenie: 
Ciasto piecz do zarumienienia. 

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: ok. 40 - 45 min.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Mleko możesz zastąpić 200 ml śmietanki 30% tł.
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