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Sült almás muffin
Karácsonyi finomság almával és mandulával
kb. 12 darab    Kis gyakorlat szükséges  up to 40 Min. Hozzávalók:

A muffin formához (12 darabos):
kb. 12 db muffinpapír

Tésztához:
125 g búzaliszt
1 csapott tk. Dr. Oetker Sütőpor
100 g cukor
50 ml tej
125 ml napraforgóolaj
2 db tojás (M-es)
1 db alma (közepes, kb. 150 g)
50 g mazsola

Díszítéshez:
30 g szeletelt mandula
30 g cukor
mazsola

Krémhez:
200 ml hideg habtejszín
100 ml tej
kb. 1 tasak Dr. Oetker Aranka Krém
Vaníliaízű

Előkészítés: 
Az almát meghámozzuk, és kis kockákra vágjuk. A sütőformákat a muffinsütőbe
helyezzük, majd a sütőt előmelegítjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
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2 Elkészítés: 
Tészta: A lisztet a sütőporral keverőtálban összekeverjük. Az alma és a
mazsola kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az egészet konyhai
robotgéppel (habverő) röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb
fokozaton 2 perc alatt sima tésztává dolgozzuk. Óvatosan belekeverjük az
almakockákat és a mazsolát. A tésztát egyenletesen elosztjuk a muffin
formában. A formát a rácsra, a sütő középső részébe toljuk és a muffinokat
aranybarnára sütjük.
Sütési idő: kb. 25-28 perc
A kész muffinokat kivesszük a formából, és rácson hagyjuk kihűlni. Közben a
mandulát  összekeverjük a cukorral, teflon serpenyőben aranybarnára pirítjuk,
és tányéron hagyjuk kihűlni.
Krém: A hideg habtejszínt, a tejet és a krémport egy magas falú keverőtálba
tesszük. Az egészet konyhai robotgéppel (habverő) először a legalacsonyabb,
majd a legmagasabb fokozaton keményre felverjük. A krémet sima csöves
nyomózsákba (kb. Ø12 mm) töltjük, és a muffinokra nyomjuk.
Díszítés: A mandulát és a mazsolát elosztjuk a krémen, és tálalásig
hűtőszekrénybe tesszük.
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