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Gyümölcsös barackmagok
Fenséges falatok lekvár és mandula ízével
kb. 60 - 65 darab    Kis gyakorlat szükséges  up to 60 Min. Hozzávalók:

A kevert tésztához:
50 g Dr. Oetker Tortabevonó fehér
160 g Rama Vajas íz
80 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só
170 g búzaliszt
15 g Dr. Oetker Étkezési keményítő
50 g őrölt mandula
1 ek. citromlé

A töltelékhez:
75 g cseresznyelekvár (ízlés szerint)

A díszítéshez:
porcukor

Előkészítés: 
A tepsit kivajazzuk és sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük. A
tortabevonót feldaraboljuk, és gőz felett megolvasztjuk.

Elkészítés: 
A margarint és a megolvasztott tortabevonót egy keverőedényben konyhai
robotgéppel (habverővel) legmagasabb fokozaton habosra keverjük.
Fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, vanillincukrot, a sót, míg egy sűrű masszát
kapunk. A lisztet az étkezési keményítővel elkeverjük, és egy keverőedénybe
szitáljuk, hozzáadjuk az őrölt mandulát és a citromlevet, majd konyhai
robotgéppel közepes fokozaton sima tésztává keverjük. A masszát kisebb
adagokban egy nyomózsákba töltjük (8 mm Ø) és tepsibe kb. 2 cm nagyságú
halmokat nyomunk. (1. kép)
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A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C
Légkeveréses: kb. 150 °C
Sütési beállítás: Középre
sütés: kb. 10 - 13 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Töltelék: A süteményt elfelezzük és cseresznyelekvárral töltjük. A megtöltött
lapokat kicsit összenyomjuk. (2. kép)

Tálalás előtt ízlés szerint porcukorral hintjük.

Tip from the Test Kitchen

A sütemény jól záródó fémdobozban akár 2 hétig is eltartható.
Ízlés szerint a süteményre megolvasztott tortabevonót csurgathatunk.
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