
1

Шоколадов сандвич с пудинг
Един по-нестандартен вариант на сандвич, при който доминира приказен шоколадов
вкус и пудингов пълнеж
6 порции (/дози)    Необходим някакъв опит  up to 50 Min. Съставки:

За бишкотите:
6 бр. яйца
220 г захар
240 г брашно
2 ч.л. есенция ванилия Dr.Oetker 38
мл

За пълнежа:
1 пак. Специален пудинг за
бисквитена торта с шоколад
100 г захар
100 г краве масло
700 мл прясно мляко

За украса:
1 пак. Глазура тъмен шоколад
1 - 2 пак. шоко перли Dr.Oetker

За бишкотите: 
Загрейте фурната на 180 °C. Отделете белтъците от жълтъците. Разбийте
жълтъците с половината захар до получаване на гъста, бледожълта смес.
Разбивайте, докато захарта се усвои напълно.

Отделно разбийте белтъците на сняг с останалата захар, като я добавяйте
на части, докато се разтвори напълно. С помощта на шпатула прибавете
белтъците на три части към жълтъците, като внимавате да не спадне
сместа.

Обърквайте сместа отдолу нагоре. Изсипете брашното на няколко пъти
към сместа от белтъци и жълтъци и внимателно разбъркайте със шпатула,
отново отдолу нагоре. Трябва да получите гъсто и пухкаво тесто.

Готовото тесто разпределете с помощта на лъжица в желана от вас форма
в тава, застлана с хартия за печене. Оставяйте разстояние, защото при
изпичане бишкотите ще се надуят.

Печете ги в предварително загрята фурна на 180 °C (без вентилатор) за
10-11 мин до златисто. Наблюдавайте ги постоянно, за да не се препекат.

© Д-р Йоткер България ЕООД, 1510 София, www.oetker.bg
Е-Mail: office@oetker.bg, Тел.: (02) 943 11 16



2

3

За пудинговия пълнеж: 
Поставете тенджера на котлона и налейте млякото, след което добавете
захарта, пудинга и разбъркайте много добре. Включете да загрява, като
разбърквате от време на време. Щом сместа се затопли и варете 4-5 мин
при непрекъснато бъркане, докато се сгъсти. Охладете за кратко и
прибавете маслото.

Покрийте пудинга плътно с прозрачно фолио и изчакайте да се охлади
напълно. След това разпределете крема внимателно върху бишкотите и ги
слепете по две.

За украса: 
Залейте пакетчето глазура с вряла вода и изчакайте сместа вътре да се
втечни. След това излейте глазурата в купа. Потопете всеки сандвич
наполовина в шоколадовата глазура. Поръсете с шоколадови перли,
докато глазурата не се е втвърдила. 

Изчакайте десерта да стегне в хладилник и сервирайте.
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