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Безглутенов крем-сладкиш
Много лек и вкусен десерт с аромат на бял шоколад, ванилия и свежа мента
9 - 12 парчета (/парченца)    Лесно  up to 60 Min. Съставки:

За блата:
3 бр. яйца
1 пак. Крем Оле ванилия Dr.Oetker
1 ч.л. бакпулвер Dr.Oetker
300 мл прясно мляко
50 г краве масло (разтопено)

За крема:
1 пак. Крем Оле ванилия Dr.Oetker
400 мл прясно мляко
100 г бял шоколад (разтопен)
125 г горски плодове (малини,
ягоди, касис, боровинки, къпини)
1 малко мента (няколко листенца)

Приготвяне на блата: 
Загрейте фурната до 160 °С. Намазнете правоъгълна тавичка с
приблизителни размери 23x20 см и покрийте дъното ѝ с лист хартия за
печене. В купа разбъркайте крема Оле с бакпулвера. Добавете млякото и
разбъркайте до еднородна смес.

Добавете яйцата и разбийте с миксер, докато сместа стане гладка.
Прибавете маслото и разбийте с миксера отново, докато се поеме.
Изсипете сместа в подготвената тава и загладете отгоре.

Печете около 40 минути или докато клечка, забодена в центъра, излезе
суха, а отгоре блатът започне да става леко златист. Оставете да се
охлади до стайна температура. Вероятно ще спадне малко, но това е
нормално.

Приготвяне на крема: 
В купа разбийте крема Оле с млякото, следвайки инструкциите на
опаковката. Внимателно и постепенно добавете белия шоколад, разтопен
на водна баня. Намажете крема върху блата.

Поръсете сладкиша с горски плодове и украсете с листенца мента.
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3 Последвайте блога Dani's Cookings за още изкушаващи и разнообразни
кулинарни рецепти.

Tip from the Test Kitchen

Можете да сервирате десерта веднага или охладен. Съхранявайте
сладкиша до 3 дни в хладилник.
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https://daniscookings.com/bg/
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