
1

2

3

4

5

Olympijské ovocné košíčky
asi 12 - 15 porcí    snadná příprava  do 15 minut Přísady::

Na těsto:
2 plátky listové těsto (275 g)

Na krém:
1 balení Dr. Oetker Puding příchuť
Vanilka
400 ml mléko polotučné
1 KL cukr
1 KL máslo
2 PL moučkový cukr
250 g tvaroh tučný
1 KL rum
1 KL Bourbon Extrakt Vanilka
Madagaskar Dr. Oetker

Na potření a náplň:
1 ks vejce
6 KL švestková povidla

Na ozdobení:
borůvky
ostružiny
jahody
physalis
kiwi

Ještě potřebujeme:
kulatá formička na vykrajování (ø 9
cm a ø 5 cm)
forma na muffiny
12 - 15 kusů papírové košíčky na
muffiny
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Listové těsto vyjmeme z chladničky a necháme ho asi 30 minut při pokojové
teplotě. Poté z těsta formičkou vykrájíme 12 větších koleček. Menší formičkou
jen lehce naznačíme střed kolečka. Kolečka naneseme do olejem vymazané
formy na muffiny a dno propícháme na několika místech vidličkou. Těsto pomocí
štětce nebo mašlovačky potřeme rozšlehaným vejcem. Vložíme do předehřáté
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Doba pečení: asi 25 minut

Do košíčků vařečkou ihned uděláme důlek a necháme vychladnout.

Košíčky vyjmeme z formy a do každého naneseme trochu povidel.

Na přípravu krému v kastrůlku uvaříme puding s mlékem a cukrem podle
návodu na obale. Odstavíme a do horkého zamícháme máslo. Puding nalijeme
do mísy a za občasného zamíchání ho necháme vychladnout. Do vychladlého
pudingu přidáme moučkový cukr, tvaroh, rum a extrakt a vyšleháme dohladka.
Krém naneseme do cukrářského sáčku a povrch muffinů nazdobíme.

Na povrch krému rozložíme ovoce podle barev olympijských kruhů. Uložíme do
chladničky ztuhnout.
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