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Dortíky whoopie
asi 30 kusů    střední obtížnost  do 20 minut Přísady::

Na čokoládové těsto:
125 g máslo změklé
70 g moučkový cukr
1 balíček Vanilínový cukr Dr. Oetker
sůl
1 ks vejce
1 ks žloutek
90 g hladká mouka
20 g Holandské kakao Dr. Oetker

Na citrónové těsto:
100 g máslo změklé
90 g moučkový cukr
1 balíček Finesse citrónová kůra
strouhaná Dr. Oetker
sůl
1 ks vejce
1 ks žloutek
130 g hladká mouka

Na krém:
3 plátky Želatina v plátcích Dr. Oetker
160 ml mléko polotučné
40 g cukr
0,5 balení Dr. Oetker Puding příchuť
Vanilka
1 balíček Poleva světlá Dr. Oetker
nasekaná
125 g smetana ke šlehání 33%

Na glazuru a ozdobení:
125 ml smetana ke šlehání 33%
1 balíček Poleva tmavá Dr. Oetker
1 balíček Poleva mléčná Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s hladkou trubičkou
2 ks plech na pečení

Na přípravu čokoládového těsta v míse šlehačem na nejvyšším stupni
vyšleháme máslo s moučkovým cukrem, vanilínovým cukrem a solí. Postupně
při stejném výkonu zašleháme vejce a žloutek. Přidáme mouku smíchanou
s kakaem a vymícháme dohladka. Těsto naplníme do cukrářského sáčku a na
plechy vyložené papírem na pečení nastříkáme kolečka o ø 6 cm. Vložíme do
předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Doba pečení: asi 12 minut

Pečivo necháme vychladnout.

Na přípravu citrónového těsta v míse šlehačem na nejvyšším stupni vyšleháme
máslo s moučkovým cukrem, vanilínovým cukrem, kůrou a solí. Postupně při
stejném výkonu zašleháme vejce a žloutek. Přidáme mouku a vymícháme
dohladka. Těsto naplníme do cukrářského sáčku a na plechy vyložené papírem
na pečení nastříkáme kolečka o ø 6 cm. Vložíme do předehřáté trouby a
pečeme stejně jako v bodě 1 a necháme vychladnout.
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Na krém připravíme želatinu podle návodu na obale. Z mléka, cukru a
pudingového prášku uvaříme puding. Odstavíme a vmícháme do něj nasekanou
polevu a vymačkanou želatinu a vymícháme dohladka. V jiné míse šlehačem na
nejvyšším stupni vyšleháme smetanu dotuha. Šlehačku opatrně vmícháme do
tuhnoucího krému. Krém naplníme do cukrářského sáčku a slepíme vždy
světlou a tmavou sušenku. Uložíme do chladničky ztuhnout.

Glazuru připravíme tak, že v kastrůlku přivedeme smetanu k varu (nevaříme!).
Odstavíme a vmícháme nasekanou tmavou polevu a vymícháme do úplného
rozpuštění. Do glazury namáčíme povrch dortíků a necháme ztuhnout.

Mléčnou polevu rozpustíme podle návodu na obale, ustřihneme malý růžek a
na povrch dortíků namalujeme spirály. Necháme ztuhnout.
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