
 

Ciasto z makiem

Stokrotka  

Polecane na: ciasta    

Kuchnia (region): polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 80 min  1 porcja

 

  Składniki:

 

Ciasto - 

 

mąka tortowa - 40 dag

 

budyń śmietankowy - 1

opakowanie

 

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

 

masło - 20 dag

 

cukier puder - 10 dag

 

żółtka - 4 szt.

 

cukier z wanilią - 1 łyżka

 

purre z ugotowanej marchewki - 2

łyżka

 

Masa makowa: - 

 

mak - 1/2 kg

 

masło - 10 dag

 

 

cukier puder - 1/2 szklanka

 

jajka - 3 szt.

 

konfitura wiśniowa - 2 łyżka

 

skórka pomarańczowa

kandyzowana - 2 łyżka

 

aromat migdałowy - 1/2 łyżeczka

 

aromat pomarańczowy - 1/2

łyżeczka

 

sól - szczypta

 

Dodatkowo: - 

 

mleko - 2 łyżka

 

cukier z wanilią - 1 łyżeczka

 

cukier puder - trochę

 

  Dodatkowe info:

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Mąkę pszenną wymieszać z budyniem,

proszkiem do pieczenia, cukrem z wanilią

i cukrem pudrem. Posiekać z masłem, dodać

żółtka, puree z marchewki, zagnieść ciasto,

zawinąć w folię i odłożyć do lodówki na pół

godziny.

 KROK 2: Mak zalać wrzącą wodą, ostudzić,

osączyć i przemielić 2 razy w maszynce do

mięsa. Masło z cukrem pudrem utrzeć na

puszystą masę dodając stopniowo po jednym

żółtku.

Następnie dodać zmielony mak, konfiturę,

aromat, skórkę pomarańczową, dokładnie
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wymieszać.

 KROK 3: Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną

pianę, połączyć z masą makową, delikatnie

mieszając.

(pianę z białek połączyć z masą makową tuż

przed wyłożeniem na podpieczone ciasto)

 KROK 4: Połowę ciasta rozwałkować, włożyć na

blaszkę wyłożona papierem (wymiary blaszki

24x35cm). Wyłożone ciasto ponakuwać

widelcem i wstawić na 15 minut do nagrzanego

do 170 stopni piekarnika, podpieczone ciasto

ostudzić.

Na zimny podpieczony spód wyłożyć masę

makową, wyrównać i przykryć drugą połową

rozwałkowanego ciasta.

 KROK 5: Ciasto nakłuć widelcem, posmarować

mlekiem wymieszanym z cukrem waniliowym.

Blaszkę z ciastem włożyć do nagrzanego do 180

stopni piec około 30-35 minut.

Upieczone ciasto ostudzić, oprószyć cukrem

pudrem.
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