Vanilko-rumový kolác
SUROVINY PRO 10 OSOB
Vanilko-rumový koláč
300 g pšeničné mouky, 20 g čerstvého droždí,
50 ml vody, 50 g másla, 4 vejce, 90 g cukru,
300 ml vody, 200 g cukru, 150 ml rumu
Koření WIBERG: Himalájská sůl přírodní jemně mletá,
Citronia Sun, přípravek s přírodním citrónovým olejem,
Vanilka Gourmet mletá, Separační tuk neutrální chuť

Šafránová smetana
350 g cukrářského krému, 80 ml smetany
Koření WIBERG: Šafrán vlákna (nejvyšší jakost)
Čokoládový panák
400 ml vody, 250 ml smetany, 20 g kakao,
30 g akátového medu, 200 g hořké čokolády
Koření WIBERG: Zázvor mletý, Kardamom mletý,
Vanilkový cukr Bourbon
Želé z chilli a marakuji
5 plátků želatiny , 200 ml cukrového sirupu
Koření WIBERG: 200 ml AcetoPlus Maracuja,
Kajenský pepř chilli papričky mleté

SE ŠAFRÁNOVOU SMETANOU,
ČOKOLÁDOVÝM PANÁKEM A ŽELÉ Z CHILLI A MARAKUJI
PŘÍPRAVA
Vanilko-rumový koláč
Z pšeničné mouky, droždí, 50 ml vody, másla, vajec, cukru, himálajské
soli, přípravku Citronia Sun a vanilky vytvořte klasické kynuté těsto.
Nechte nakynout a těstem poté vyplňte formu, kterou jste vymazali
tukem. Znovu nechte těsto vzejít a pečte dozlatova v troubě při teplotě
170 °C. Poté umístěte na mřížku a nechte vychladnout. Zbytek vody
uvařte s cukrem, nechte vychladnout, dochuťte rumem. Koláč ve směsi
důkladně namočte.
Šafránová smetana
Cukrářský krém zjemněte šafránovými nitkami a umíchejte dohladka
se smetanou. Nechte několika hodin odstát v chladu.
Čokoládový panák
Uvařte vodu, přidejte zbývající přísady a míchejte dohladka. Dochuťte
velkým množstvím zázvoru, kardamomu a vanilkovým cukrem.

Želé z chilli a marakuji
Želatinu rozpusťte v horkém cukrovém sirupu, přidejte AcetoPlus
Maracuja a dochuťte kajenským pepřem. Nalijte do malé mělké
misky a nechte několik hodin v chladničce ztuhnout. Pak nakrájejte
na kostičky a napíchněte na špejle.
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