
lubella
https://lubella.pl

Doskonały na urodziny, apetyczny tort makowy z intensywnym smakiem pomarańczy przebojem pobije imprezowe stoły w każdym domu. Stosunkowo prosty do wykonania, na
pewno uda się każdemu domowemu cukiernikowi, który postanowi się z nim zmierzyć.

SkładnikiSkładniki

CIASTOCIASTO

150 Gramów

250 Gramów

200 Gramów

6 Sztuk

1.5 Łyżeczki

300 Mililitrów

1 Szczypta

KREMKREM

1 Sztuka

MĄKA LUBELLA
PUSZYSTA
TORTOWA

MAK

CUKIER

JAJA L

PROSZEK DO
PIECZENIA

GORĄCA WODA

SÓL

BUDYŃ
ŚMIETANKOWY Z
CUKREM

PrzygotowaniePrzygotowanie
Mak przełóż do garnka i zalej gorącą wodą. Pozostaw do
ostygnięcia. Mak dokładnie odcedź, dodaj cukier i zmiel
dwukrotnie. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia.

1

Białka jajek ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Nie
przestając miksować dodaj żółtka. Następnie partiami dodaj
mąkę i mak z cukrem. Mieszaj do połączenia składników.
Formę wyłóż papierem do pieczenia i przelej ciasto.
Piekarnik rozgrzej do temp. 180°C . Piecz przez 25 min.

2

Budyń przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Pozostaw
do wystudzenia. Budyń zmiksuj z masłem do uzyskania
gładkiej masy.

3

Owoce umyj. Pomarańcze obierz, pokrój na kawałki i przełóż
do garnka. Zalej sokiem pomarańczowym, dodaj cukier i

4

https://uwielbiam.pl/profil/lubella
https://lubella.pl
https://www.lubella.pl/pl/produkty/maki/puszysta/-/puszysta_tortowa/pid/943a959dcbaeb9ca323e09680b986fbf


500 Mililitrów

200 Gramów

WARSTWA OWOCÓWWARSTWA OWOCÓW

250 Mililitrów

4 Sztuki

1 Sztuka

60 Gramów

KREM CZEKOLADOWYKREM CZEKOLADOWY

50 Gramów

100 Gramów

100 Gramów

200 Mililitrów

MLEKO

MASŁO

SOK
POMARAŃCZOWY
TYMBARK

POMARAŃCZA

GALARETKA
POMARAŃCZOWA

CUKIER

MASŁO

MLECZNA
CZEKOLADA

CZEKOLADA
GORZKA

ŚMIETANKA
KREMOWA 30%

zagotuj. Pozostaw na 5 minut, a następnie dodaj galaretkę i
dokładnie wymieszaj. Pozostaw do ostygnięcia.

Czekoladę pokrusz na mniejsze kawałki. W kąpieli wodnej
rozpuść czekoladę i masło. Pozostaw do ostygnięcia.
Śmietanę ubij. Pod koniec ubijania dodaj czekoladę.
Dokładnie wymieszaj.

5

Ciasto przekrój na trzy części. Blaty nasącz sokiem z
pomarańczy. Na pierwszy blat nałóż warstwę owoców, a
następnie warstwę kremu budyniowego. Połóż drugi blat,
ponownie warstwę owoców i warstwę kremu. Trzeci blat
nałóż na krem nasączoną stroną do spodu. Wierzch i boki
tortu posmaruj kremem czekoladowym.
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https://tymbark.com/produkty/soki-i-nektary/pomarancza-100/
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