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Kynutý šnek
asi 10 porcí    snadná příprava  do 20 minut Přísady::

Na těsto:
500 g špaldová mouka hladká
1 balíček Droždí sušené Dr. Oetker
50 g cukr třtinový
0,5 KL sůl
300 ml rostlinné mléko vlažné (např.
ovesné)
50 g veganský margarín rostlinný
rozpuštěný
1 KL Vanilková pasta Dr. Oetker

Na náplň:
1 balení Marcipán Dr. Oetker
2 KL Vanilková pasta Dr. Oetker
50 g veganský margarín rostlinný
rozpuštěný
200 g lískooříšková pomazánka

Na potření:
2 PL rostlinná smetana

Ještě potřebujeme:
koláčová forma (Ø 26 cm)

Těsto připravíme tak, že v míse smícháme mouku s droždím, cukrem a solí.
Přidáme mléko, margarín a sůl a vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme
moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi 45 minut kynout.

Na přípravu náplně zapracujeme do marcipánu vanilkovou pastu. Poté ho na
pracovní ploše posypané moučkovým cukrem pomocí válečku vyválíme na plát
28 × 38 cm.

Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát
30 × 40 cm. Plát potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky margarínem. Na
těsto naneseme plát z marcipánu tak, že necháme 1 cm okraje volné. Poté
celou plochu potřeme pomazánkou a stočíme do rolády. Ostrým nožem
nakrájíme na 10 dílů. Šneky položíme do formy vyložené papírem na pečení
a necháme ještě asi 15 minut kynout. Povrch potřeme pomocí štětce nebo
mašlovačky smetanou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Doba pečení: asi 30 minut

Koláč necháme vychladnout.
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Tip:

Koláč můžeme ještě dozdobit rozpuštěnou Polevou tmavou Dr. Oetker
a nasekanými nesolenými arašídy.

©Dr. Oetker · Americká 2335 · Kladno · www.oetker.cz 
Zákaznická linka: e-mail: oetker@oetker.cz · tel. 844 638 537


	Kynutý šnek
	Přísady::
	Na těsto:
	Na náplň:
	Na potření:
	Ještě potřebujeme:


