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Mogyorós-tojáshabos sütemény
Kreatív finomság az ünnepi asztalra
kb. 40 darab    Kis gyakorlat szükséges  up to 60 Min. Hozzávalók:

A tésztához:
2 db tojásfehérje (M-es méretű
tojásból)
200 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
10 csepp Dr. Oetker Rum Aroma
kb. 250 g darált mogyoró

Ezenkívül:
kb. 0,5 tubus Dr. Oetker Ételszínezék
zöld
1 tk. Dr. Oetker Holland Kakaó
sütéshez
porcukor

Előkészítés: 
A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

Elkészítés: 
Tészta: A tojásfehérjét keverőtálban konyhai robotgéppel (habverő) a
legmagasabb fokozaton nagyon keményre felverjük. Porcukrot szitálunk rá és
fokozatosan hozzákeverjük. A díszítéshez hűtőtasakba teszünk kb. 2 evőkanál
felvert tojásfehérjét, majd félretesszük. A vanillincukrot, az aromát és a mogyoró
felét óvatosan a legalacsonyabb fokozaton a maradék felvert tojásfehérjéhez
keverjük. A mogyoró maradékából annyit gyúrunk bele a tésztába, hogy az alig
ragadjon. A tésztát megfelezzük. Az egyik felét zöld ételszínezékkel, a másik
felét pedig kakaóval összegyúrjuk. A munkafelületet meghintjük porcukorral és a
tésztákat külön-külön 1 cm vastagra nyújtjuk. Háromszögeket (kb. 5x4 cm)
vágunk ki vagy motívumokat szúrunk ki, majd azokat a tepsibe helyezzük. A
hűtőtasak egyik csücskét levágjuk és a tésztadarabokat tetszés szerint a felvert
tojáshabbal díszítjük. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a süteményt
megsütjük.

Alsó és felső sütés: 140 °C
Légkeveréses: 120 °C
Sütési beállítás: Alulra
sütés: kb. 20 - 22 perc
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Miután kivettük a süteményt, az alja legyen még egy kicsit puha. Az
aprósüteményt sütőpapírral együtt lehúzzuk a tepsiről és sütőrácson hagyjuk
kihűlni.

Tip from the Test Kitchen

Ahhoz, hogy a tojásfehérjét keményre tudjuk verni, ne maradjon tojássárgája a
tojásfehérjében. A tálak és a keverőszárak legyenek zsírmentesek.
A kiszúró formákat mártsuk porcukorba, hogy a tészta ne ragadjon.
A felvert tojáshab sütés közben maradjon világos színű.
A sütemény szaftos marad, ha jól záró dobozban tároljuk (kb. két hét).
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