
 

ERDEI GYÜMÖLCS TORTA 
Hozzávalók 19 cm-es 9,5 cm magas, 10 szeletes tortához

Ha egy karikánk van, először a tészta felét készítsük el. A piskótákhoz összekeverjük a lisztet, a sütőport és a csipet sót. 
Kettéválasztjuk a tojásokat. Egy nagyobb tálban a sárgáját 120 g kristálycukorral fehéredésig verjük, kis adagokban, lassú 
keverés mellett hozzáadjuk az olajat, hogyha felvette, jöhet a tej + tejföl keveréke, végül belereszeljük a citrom héját. 
Elmossuk a habverőkarokat. Kis tálban a fehérjét 80 g kristálycukorral és a vaníliás cukorral nem túl kemény, lekonyulóan 
csúcsos habbá verjük. Előmelegítjük a sütőt 175 fokra. A sárgájás részhez spatulával hozzákeverjük a száraz hozzávalókat, 
végül több adagban lazítjuk a fehérjehabbal. A tésztát 2 db 19 cm-es, alján szilikonos sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük. 
175 fokon (alsó-felső) 30 percig, majd 155 fokon további 25-30 percig sütjük. Formában hagyjuk kihűlni. 
Az erdei gyümölcs lekvárhoz a gyümölcsöt a cukorral, a csipet sóval és a citrom levével sűrűsödésig főzzük, kihűtjük. A 
piskótákat kivágjuk a karikából. Leskalpoljuk a domború tetejüket és kettévágjuk, így 4 db 2 cm magas lapot kapunk. 
Lemérjük a szépre szabott lapok összsúlyát, mert pontosan ennyi krémre lesz szükségünk. A krémet képzeletben 3 + 1 kicsi 
részre osztjuk. 

A krémhez a porcukrot átszitáljuk. A hideg tejszínt elkezdjük felverni, kanalanként hozzáadjuk a porcukrot, a csipet sót, a 
mascarponét és a vaníliarúd kikapart magjait. A tortát mérlegen töltjük. Ha az első lap 150 g, kap 150 g krémet úgy, hogy a 
szélén 1,5 cm-en vastagabb legyen, ide oszlatjuk el az erdei gyümölcsből készített lekvárt. Jöhet rá a következő piskóta, 
kicsit megnyomjuk, közben nullázzuk a mérleget és így betöltjük a tortát. Végül a képzeletben írt + egy kis krémrésszel 
vékonyan beburkoljuk. Hűtőbe tesszük 2-3 órára.
A svájci vajkrémhez a tojásfehérjét a kristálycukorral alacsony lángon, folyamatosan kevergetve 55-60 fokosra hevítjük, épp, 
hogy gőzölögni kezd, átöntjük egy fém tálba és kihűlésig verjük, 19 fokosra (ekkor totál habcsók, akár ki is nyomhatnánk 
zsákból és kisüthetnénk annak), végül hozzáadjuk a nagyon puha vajat és addig keverjük, amíg szép habos nem lesz. 
Beburkoljuk vele a hideg tortát. Hűtőbe tesszük, másnap szeleteljük, addigra szépen összeér!

Szaftos-tejfölös piskóta (2 db x19 cm-es formában sütve)
360 g BL55 búzafinomliszt

1 csomag sütőpor
1 óriási csipet só

4 tojás kettéválasztva
200 g kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor
1 citrom reszelt héja

150 ml olaj
100 ml tej

100 ml tejföl

Erdei gyümölcs lekvár
300 g erdei gyümölcs (fagyasztott)
3 evőkanál kristálycukor, csipet só

1/3 citrom leve

Mascarpone krém
250 ml habtejszín

400 ml mascarpone
150 g porcukor

1 csipet só
1/2-ed vaníliarúd

Svájci vajkrém
2 tojásfehérje (70g)
65 g kristálycukor

150 g puha vaj
1/2 vaníliarúd 
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