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Makové krémové řezy
asi 30 kusů    snadná příprava  do 30 minut Přísady::

Na těsto:
7 ks bílek
7 ks žloutek
300 g cukr
6 PL voda teplá
350 g mouka polohrubá
1 balíček 100% Mák mletý Dr. Oetker
1 balíček Kypřicí prášek do pečiva Dr.
Oetker

Na náplň:
1 balení Krémová náplň vanilková Dr.
Oetker
200 ml mléko polotučné studené
1 PL moučkový cukr
1 balení Krémová náplň čokoládová
Dr. Oetker
200 ml mléko polotučné studené
1 PL moučkový cukr

Na potření:
220 g džem rybízový nebo jiný

Na polevu a posypání:
2 balíčky Poleva v prášku citrónová
příchuť Dr. Oetker
6 PL voda nebo mléko
150 g ořechy vlašské nasekané
1 balíček Třtinový cukr citrónový Dr.
Oetker

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
plech na pečení s vyšším okrajem (30
x 40 cm)

Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky šlehačem dotuha. V jiné míse
vyšleháme žloutky s cukrem a teplou vodou šlehačem do pěny. Postupně
přidáme mák a střídavě vyšlehaný sníh, mouku smíchanou s kypřicím práškem
a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do plechu vyloženého papírem na
pečení a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Doba pečení: asi 40 minut

Korpus necháme vychladnout. Poté vyklopíme a stáhneme papír na pečení.
Plát podélně rozřízneme na polovinu. Každou polovinu prořízneme na dva pláty.

Obě náplně postupně vyšleháme s mlékem a cukrem podle návodu na obale.

Džemem potřeme spodní části plátů. Na jeden plát naneseme náplň vanilkovou
a zakryjeme vrchní částí plátu. Stejně připravíme druhý plát s čokoládovou
náplní. Promazané pláty uložíme asi na hodinu do chladničky zatuhnout.

Polevy připravíme s vodou nebo mlékem podle návodu na obale a povrch plátů
potřeme. Posypeme ořechy smíchanými s cukrem a necháme zatuhnout.

Uložíme do chladničky. Před podáváním ostrým nožem nakrájíme na řezy.
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