Postup podle Aničky:
Na dno formy dáme pečicí papír a troubu zapneme na 200 °C.
Nasekáme si ořechy najemno a oddělíme bílky od žloutků. Bílky
vyšleháme s malinkou špetkou soli a 80 ml studené vody. Až
bude sníh pevný, pomalu zašleháváme cukry. Do pěkně tuhého
sněhu na nejnižších otáčkách postupně zašleháme opatrně po
jednom žloutku, aby nám sníh nespadnul a držel pořád stejný
tvar. Potom pomalu zašleháme olej s mlékem. Ručně pak
opatrně a po troškách vmícháváme mouku smíchanou s
práškem a ořechy. Troubu snížíme na 160 °C, vylijeme do
formy, rozetřeme a pečeme asi 40 min. Mezitím si rozkrájíme
asi 3 jahody se 4 lžičkami cukru, chvilku povaříme, trošku
rozmačkáme a necháme vychladnout. Vyšleháme asi ¾ másla s
trochou cukru moučka, zašleháme 1/2 baleného tvarohu a
nakonec pomalu přišleháme jahodovou směs. Mascarpone,
tvaroh a šlehačku vyšleháme společně s moučkovým cukrem
do krému a uložíme na chvilku do ledničky. Upečený korpus
necháme chvilku zchladnout, odřežeme od krajů formy,
sundáme ráfek a dort si dlouhým nožem prořízneme. Pokud
máme nahoře nerovnosti, tak je seřízneme. Dort si vrátíme
zpět do umytého ráfku a přemístíme na prkénko s ozdobným
papírem, na kterém budeme servírovat. První plát potřeme
krémem s jahodami, přiklopíme a přimáčkneme druhým
plátem, který potřeme krémem z mascarpone. Poklademe
podle fantazie pokrájenými jahodami a borůvkami a dáme na
chvíli do lednice. Smícháme si 2 želatiny v prášku se 2
polévkovými lžícemi cukru a ještě si smícháme levandulový
sirup s vodou. Do něj nasypeme želatinu, pořádně
rozmícháme, mícháme a vaříme asi 1 minutu. Za stálého
míchání necháme zchladnout a ještě vlahou želatinou polijeme
dort a dáme do lednice. Nastříháme si 3 pruhy pečicího papíru
podle velikosti okraje (spíš malinko vyšší). Rozpustíme si
čokoládu, vyrobíme kornoutek z papíru a pomocí něho
libovolně krouživými pohyby kreslíme čokoládou. Necháme
malinko ztuhnout. Dort vyndáme, ořízneme a odstraníme
ráfek. Čokoládové pásky přeneseme na boky dortu,
přimáčkneme a dáme na chvilku do mrazáku či do lednice.
Poté opatrně sloupneme papíry a je hotovo.

Postup receptu podle Daniely:

Vyšleháme vajíčka s cukrem, přidáme puding a mouku s
práškem do pečiva a nakonec vmícháme olej. Pečeme na
180 °C.

Dále uvaříme puding a dáme ho vychladit. Mezitím si
nachystáme ovoce.
Vyšleháme puding s máslem. Pláty piškotu nakrájíme na 7
cm vysoké pruhy, na ty naneseme krém a potom rolujeme
pruhy tak, aby vznikl dort.
Ochutíme vodu bílým bezem (čerstvým nebo sirupem),
přidáme želé a povaříme. Nakonec poskládáme ovoce,
nalijeme želé a necháme ztuhnout.

Postup receptu podle Jana J.:

piškot:
Vejce a cukr našleháme ručním mixérem ve vodní lázni
teplé 40–45 °C do husté pěny a poté šleháme v robotu
úplně do husta. Přidáme prosátou mouku, olej a zamícháme
už jen rukou. Pečeme asi 40–45 min na 160 °C.
rozvar:
Marmeládu svaříme s vodou a po vychladnutí přidáme rum.
Korpus rozřízneme na půl a prolijeme spodní část rozvarem.
krém:
Vyšleháme šlehačku a do ní přidáme mascarpone (popř.
dochutíme cukrem).
Potřeme korpus krémem a pokládáme ovoce.
želatina:
Rozpustíme želatinu ve vodě, po uvaření (cca 10 min po
stálém míchání) zalijeme dort želatinou, nejprve lžící po
ovoci, poté zbytek dortu.
Roztavenou čokoládu ve vodní lázni natřeme na kus
pečicího papíru, který je dlouhý jako obvod formy a lehce
vyšší, než je dort a po zchladnutní jím dort obložíme.
Necháme ztuhnout a následně sundáme z pečicího papíru.

Postup receptu podle Josefa:

korpus:
Ušleháme vejce a cukr a poté vmícháme hladkou mouku s
kypřícím práškem.
Pečeme na 160 °C cca 40 min.
tvarohový lehký krém:
Vyšleháme smetanu s cukrem a dáme ji stranou.
Rozšleháme tvaroh s vanilkou, potom přidáme rozpuštenou
teplou želatinu a smícháme se šlehačkou.

Korpus rozřízneme horizontálně na 2 poloviny a mezi ně a
nahoru naneseme krém. Na krém položíme ovoce a
zalijeme želatinou do rovna. Želatinu ochutíme ovocnými
šťávami. Nakonec můžeme okraje dortu posypat kokosem.

Postup receptu podle Lucie:
korpus:
Ušleháme vejce s cukrem nad párou, až vznikne nadýchaná pěna, odstavíme a
šleháme do zchladnutí. Přidáme kůru, hladkou mouku, máslo, nalijeme do
dortové formy a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 8–10 min.
ovoce:
Do hrnce dáme ovoce, cukr, šťávu, přivedeme k varu a vaříme 10–15 min. Poté
přepasírujeme přes sítko, zrníčka vyhodíme, želatinu zalijeme vodou a 5–10
min necháme stát. Poté prohřejeme a přilijeme k ovocné šťávě.
čokoláda:
Čokoládu se smetanou rozehřejeme ve vodní lázni a přidáme zahřátou želatinu
rozpuštěnou ve vodě.
náplň:

Mascarpone ušleháme s cukrem a postupně přimícháme ušlehanou šlehačku.
Rozdělíme do dvou misek, do jedné dáme ovoce a do druhé čokoládu.
Do dortové formy na dno dáme korpus, nalijeme čokoládovou náplň,
naklademe na ni čerstvé maliny a dáme na 15–30 min zchladit. Na tuto náplň
nalijeme ovocnou náplň a také zchladíme. Na povrch pak dáme lesní ovoce
(maliny, jahody, ostružiny, borůvky, rybíz, lístky máty).
domácí piškoty:
Předehřejeme troubu na 180 °C a k ruce si připravíme dva plechy vyložené
pečicím papírem. Oddělíme bílky a žloutky ze tří vajec. Bílky šleháme vysokou
rychlostí, a jakmile se vytvoří pevný sníh, za stálého šlehání přisypeme 45 g
cukru krupice a vyšleháme do tuhého, lesklého sněhu a do rozpuštění cukru.
Nesmí být cítit mezi prsty.
Žloutky s vodou lehce našleháme vidličkou a opatrně vmícháme do sněhu.
Nakonec do mísy prosejeme 90 g hladké mouky, 2 lžíce škrobu a lehce
promícháme. Získáme hladké, nadýchané těsto. Naplníme jím zdobící sáček s
hladkou koncovkou a na plech nastříkáme tenké proužky. Posypeme je
moučkovým cukrem, necháme 5 min odstát, aby se cukr vstřebal, a posypeme
ještě jednou. Pečeme 10–15 min podle velikosti piškotů. Měly by získat jen
lehce zlatavý nádech.

Postup receptu podle Marcely:

Zapneme troubu na 180 °C a navážíme si všechny suroviny.
Vyšleháme bílky s pár zrnky soli a kapičkou vody do pěny,
zašleháváme postupně cukr a přidáváme žloutky po jednom. Na
nízké otáčky zašleháme olej, mléko a esenci. Nakonec ručně
nebo na nejmenší otáčky pomalu zašleháme mouku s práškem
do pečiva a ořechy. Nalijeme do ráfku a dáme péct na cca 20–30
min. Mezitím si připravíme krém.
krém:
Dáme nabobtnat želatinu na 10 min do vody, poté ji
rozpustíme za stálého míchání, nebo dle návodu na sáčku.
Ušleháme si šlehačku a v samostatné míse také tvaroh s
cukrem. Do rozpuštěné želatiny postupně zamícháme ušlehaný
tvaroh a šlehačku, potom necháme směs trochu ztuhnout a
připravíme si křupavou mezivrstvu.
křupavá mezivrstva:
Rozpustíme si bílou čokoládu, vmícháme do ní plátky mandlí,
nalijeme pak na vychladlý korpus a dáme na chvilku vychladit.
Krém nalijeme na ořechový korpus uzavřený v dortové formě
vyložený potravinovou fólií, na které máme křupavou vrstvu a
dáme vychladit. Další krok je příprava ovoce, rozpuštěné
čokolády a želé. Připravíme si želatinu (max. zahřátí je 80 °C) a
pak ji necháme vychladit. Na přípravu obrázku je čas, než
želatina dostane správnou hustotu. Namalujeme obrázek – 2
obličeje proti sobě, co se chtějí líbat. Vlásky jim uděláme z
ovoce (kluk ostružiny, dívka rybíz). Z jahod vykrájíme srdíčka,
která dáme mezi ně, zalijeme želatinou a opět vše necháme
vychladit. Nakonec vyndáme z ráfku, začistíme, přendáme na
servírovací tác a případně dozdobíme bílou čokoládou a
mandlemi.

Postup receptu podle Pavlíny:
Nejdříve si vyšleháme sníh, přidáme cukr a žloutky, pár lžic
horké vody a nakonec opatrně mouku s kypřícím práškem.
Nalijeme do sádlem vymazané a moukou vysypané dortové
formy a pečeme na 180 °C zhruba půl hodiny. Jako u každého
pečení, hlídáme a korigujeme sami podle situace.

Vychladlý korpus rozkrojíme na tři díly a v prostředním dílu
vykrojíme kulatý otvor.
Svaříme ovoce s cukrem, trochu podlijeme vodou a nakonec
zahustíme pudingem. Mírně vychladlé následně nalijeme do
středu dortu. Přiklopíme dalším korpusem, dort pomažeme
krémem po stranách a boky ozdobíme rozdrobenou
čokoládou. Vrchní část dortu dozdobíme zdobící trubičkou
kolem dokola a doprostřed narovnáme ovoce.
V kastrolku si ohřejeme ovocnou šťávu a zahustíme želatinou,
kterou vaříme dle návodu na sáčku. Poté jemně vlijeme na
ovoce a nakonec dort dáme ztuhnout do lednice.
krém:
Uvaříme si puding s cukrem a vanilkou a necháme vychladit.
Utřeme máslo s cukrem a po troškách přidáváme ztuhlý
puding. Nakonec vlijeme rum.
rozvar z ovoce:

Směs ovoce, cukru, vody a vanilkového pudingu Dr. Oetker.
želé na ovoce:
Voda, cukr, citron a želatina v prášku Dr. Oetker.

Postup receptu podle Petry:

Nejprve si připravíme korpus do trouby. Během šlehání
připravíme i konfit a dáme ho ztuhnout do mrazáku.

Troubu předehřejeme na 170 °C. Do mísy si odvážíme a
smícháme mouku s práškem do pečiva a v mixéru začneme
šlehat vejce cca 6 min, potom přidáme cukr a šleháme ještě
dalších 7 min. Přidáme vroucí vodu, vypneme mixér a
přidáme pastu a mouku. Pečeme cca 40 min.
Na konfit rozmixujeme a přepasírujeme ovoce (300 g pyré),
namočíme želatinu do studené vody, pyré s cukrem
nahřejeme, přidáme vyždímanou želatinu a smícháme do
rozpuštění. Nakonec nalijeme do menší formy nebo ráfku
vyloženého potravinovou fólií a dáme ztuhnout do mrazáku
(cca 15 min).
Na krém dáme všechny suroviny do šlehače a vyšleháme na
hladký krém.
Korpus podélně rozřízneme, natřeme krémem a položíme
konfit. Sáčkem s cukrářskou hladkou špičkou nastříkáme
mantinely a ještě lehce zatřeme i nahoře. Přiklopíme, celý
dort obmažeme zbytkem krému a dáme vychladit.
Z fólie si vyrobíme mantinel, ozdobně na dort položíme
ovoce a zalijeme připravenou želatinou. Celý výrobek dáme
ztuhnout. Nakonec sundáme mantinel, trochu upravíme
krém a obsypeme oříšky (pistácie).

Postup receptu podle Veroniky:

korpus:
Předehřejeme troubu na 160 °C a oddělíme žloutky od bílků
(bílky dáme do suché odmaštěné mísy). Žloutky a vanilkový
cukr vyšleháme do světlé pěny. Metličky robotu důkladně
umyjeme, osušíme a následně šleháme bílky s částí cukru
do polotuha. Přisypeme zbývající cukr a ušleháme pevný
sníh. Dortovou formu vymažeme máslem a vysypeme
moukou (nebo vyložíme pečicím papírem). Žloutkovou směs
vmícháme do sněhu z bílků, přidáme nastrouhanou
citronovou kůru, prosetou mouku s kypřicím práškem a
zlehka promícháme. Přidáme olej a znovu promícháme.
Těsto ihned přesuneme do otvírací formy a stěrkou
uhladíme povrch. Pečeme asi 40 min, dokud piškot
nezrůžoví a nezačne se odchlipovat od stěn. Vyzkoušíme
píchnout špejli do středu dortu, pokud nelepí, vyjmeme
korpus z trouby a necháme ho ve formě vychladnout.
krém:
Z mléka, cukru a pudingového prášku uvaříme hustý puding.
Přendáme ho stěrkou do mísy, tu vložíme do větší nádoby
se studenou vodou a puding mícháme metličkou do
vychladnutí (zabrání se tak vytvoření škraloupu). Vyšleháme
máslo s vanilkovým cukrem do pěny. Samotný studený
puding prošleháme šlehačem, poté přidáme našlehané
máslo a vyšleháme na hladký krém, do kterého vmícháme
ušlehanou šlehačku.
Dort prokrojíme, potřeme krémem a nahoru dáme ovoce,
zalijeme želé a dozdobíme.

