
Szybkie ciasto waniliowe z truskawkami
Ciasto z truskawkami na oleju, które przygotujesz w mgnieniu oka. Dodatek wanilii nadaje
ciastu intensywny, esencjonalny, waniliowy smak.
24 porcje    średni  40 Min. Składniki:

Ciasto:
6 szt. jajek
180 g cukru drobnego
2 łyżeczki Pasty waniliowej z wanilii
Bourbon z Madagaskaru z ziarenkami
wanilii 50 g Dr. Oetkera
1 łyżeczka Proszku do pieczenia 30 g
Dr. Oetkera
150 ml oleju
300 g truskawek

Przygotowanie szybkiego ciasta waniliowego z
truskawkami: 

Nagrzej piekarnik do temp. 170°C. Formę o wym. 24 x 37 cm wyłóż papierem do
pieczenia.
W misie miksera utrzyj całe jajka razem z cukrem do momentu kiedy będą
przypominać puszystą, gładką masę (ok. 15-20 minut).
Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia.
Zmniejsz obroty miksera i cały czas ubijając dodawaj cienką strużką olej. Kiedy
powstanie jednolita masa, delikatnie dodaj do niej przesianą mąkę z proszkiem.
Ciasto wylej na przygotowaną wcześniej formę. Umyte i osuszone truskawki
pokrój na ćwiartki i wyłóż na ciasto, lekko dociskając. 
Piecz ok. 45-50 minut do suchego patyczka. Przed podaniem ciasto możesz
oprószyć cukrem pudrem.

Piekarnik elektryczny:  170 °C
Czas pieczenia: ok. 45 - 50 min.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

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