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Waniliowe trifle z kremem i truskawkami
Łatwy w przygotowaniu deser z truskawkami, serkiem mascarpone i likierem. Skradnie wasze
serca!
6 porcji    łatwy  40 Min. Składniki:

Przełożenie:
250 g truskawek
50 g biszkoptów (podłużnych)
50 g płatków migdałowych

Krem waniliowy:
250 g serka mascarpone
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
40 g cukru pudru
2 łyżeczki Ekstraktu naturalnego
Wanilia Bourbon z Madagaskaru Dr.
Oetkera

Poncz:
40 ml likieru amaretto
40 ml wody

Sposób przygotowania: 
Umyte truskawki pokrój na kawałki. Biszkopty przytnij, tak, by swobodnie
mieściły się w naczyniu.
Płatki migdałów podpraż na suchej patelni do uzyskania złotego koloru.

Krem waniliowy: 
Do miski przełóż małymi porcjami serek mascarpone, przelej schłodzoną
śmietankę. Zmiksuj z przesianym cukrem pudrem oraz ekstraktem do
uzyskania kremowej konsystencji.

Poncz i przełożenie: 
W naczyniach układaj składniki warstwami. 
Biszkopty krótko nasącz w ponczu z Amaretto i umieść na dnie naczynia. Nałóż
porcję kremu waniliowego i truskawki. Powtórz z kolejną warstwą nasączonych
biszkoptów z kremem i truskawkami. 
Wierzch posyp uprażonymi płatkami migdałów.
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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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