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Barevné kostičky
asi 60 kusů    střední obtížnost  do 50 minut Přísady::

Na těsto:
bazalka čerstvá - lístky z ½ keříku
4 ks bílek
0,5 KL sůl
4 ks žloutek
90 g zakysaná smetana
100 g hladká mouka
1 zarovnaná KL Kypřicí prášek do
pečiva Dr. Oetker

Na bazalkový krém:
100 g čerstvý sýr tučný
180 g zakysaná smetana
bazalka čerstvá - lístky z 1 keříku
1 balení VEGA Gel Dr. Oetker
150 ml voda
pepř mletý
sůl

Na paprikový krém:
100 g čerstvý sýr tučný
90 g zakysaná smetana
125 g papriky červené grilované
nakládané (odkapané)
1 balení VEGA Gel Dr. Oetker
150 ml voda
pepř mletý
sůl

Na ozdobení:
150 g mozzarella mini
200 g rajčata cherry
bazalka čerstvá - pár lístků
80 g olivy černé bez pecky
200 g ovčí sýr nebo feta

Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
tyčový mixér
párátka

Na přípravu těsta bazalku nakrájíme na jemné proužky. V míse vyšleháme
z bílků a soli elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý
sníh. V jiné misce smícháme žloutky se zakysanou smetanou. Přidáme mouku
smíchanou s kypřicím práškem a zlehka vmícháme sníh a bazalku. Těsto
rozetřeme na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Doba pečení: asi 10 minut

Plát necháme vychladnout.

Na přípravu bazalkového krému v míse rozmixujeme sýr se zakysanou
smetanou a bazalkou tyčovým mixérem dohladka. VEGA Gel připravíme s
vodou podle návodu na obale a vmícháme do směsi. Dochutíme pepřem a solí
a necháme mírně ztuhnout.

Na přípravu paprikového krému v míse rozmixujeme sýr se zakysanou
smetanou a paprikou tyčovým mixérem dohladka. VEGA Gel připravíme s
vodou podle návodu na obale a vmícháme do směsi. Dochutíme pepřem a solí
a necháme mírně ztuhnout.
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Plát rozkrájíme na 4 stejné obdélníky. Jeden potřeme bazalkovým krémem a
druhý potřeme paprikovým krémem. Přiklopíme zbylými obdélníky, jemně
přitlačíme a uložíme nejméně na hodinu do chladničky ztuhnout.

Poté ostrým nožem nakrájíme obdélníky na kostičky a dozdobíme mozzarellou,
rajčátky, bazalkou, olivami a sýrem. Připevníme párátkem.
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