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Apple Triangle / „Trójkątne jabłuszko” 

 

Składniki 
ciasto puff pastry , cukier trzcinowy, cukier puder i opcjonalnie marcepan. 

Kompot jabłkowy:  
30 kg jabłek, 5 kg rozdrobnionych moreli, 3 kg przemoczonych rodzynek,  1,5 l soku z cytryny, 10 strąków wanilii 
i 750 g Quelli (środek wiążący). 

Przygotowanie 
Zacznij od zrobienia kompotu z jabłek. Jabłka ćwiartki do połowy twardości należy ugotować z wanilią (wanilia 
ze strąków), a następnie dodać środek  wiążący Quelli (do zestalenia). Dodaj morele i namoczone rodzynki. 
Dobrze wymieszaj i wylej mieszaninę na tacę. Rozprowadź mieszaninę na żądaną grubość i pozostaw  
do zżelowania w lodówce. 

Następnie wycinamy trójkąty z kompotu jabłkowego (stosowne do wielkości ciasta). Tworząc trójkąty, 
upewniasz się, że w każdym jabłkowym trójkącie są równe ilości jabłka. Nawet we wszystkich zakątkach!  
Wytnij trójkąty.  Niewykorzystane trójkąty z jabłek można zamrażać, gdyż dalej zachowują swój kształt i smak. 

Rozmroź ciasto do zalecanej temperatury. Rozwałkuj je na grubość 1,75 mm. Użyj noża do ciasta i wytnij 
kwadraty o boku 14 centymetrów, oznacz gdzie umieścić trójkąty jabłkowe. Po umieszczeniu trójkątów 
jabłkowych na arkuszu ciasta, rozwałkuj kolejną warstwę ciasta francuskiego na grubość 1,75 mm i wytnij 
kolejne kwadraty i umieść je na trójkątach z jabłek (zamknij ciasto). Pieczemy ciasto z trójkątami jabłkowymi. 
Wcześniej przed pieczeniem chwyć trójkąty za pomocą szczypiec. Zrób małe dziurki na krawędziach i lekko zwilż 
wodą ciasto. Zanurz ciasto w cukrze trzcinowym. Używanie cukru trzcinowego zapewnia ładny i równomierny 
kolor. 

Porady dotyczące wypieków     
Piecz trójkąty jabłkowe przez około 20 minut w temperaturze 175/185 ° C.  
Po upieczeniu posyp cukrem pudrem i udekoruj opcjonalnie marcepanem. 
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Galeria 

 

 

 


