Rubino St. James

SUROVINY PRO 10 OSOB

Rubino Pigmente
65 g přírodního jogurtu
65 g dotuha vyšlehané smetany
10 g cukru
3 plátky želatiny
Koření WIBERG: 10 g Paprika Rubino lahůdková
Kajenský pepř chilli papričky mleté
Krém Mascarpone
100 ml mléka
50 g cukru
30 g vaječného žloutku
5 plátků želatiny
200 g Mascarpone
50 ml rumu St. James
200 g dotuha vyšlehané smetany
Koření WIBERG: Vanilka Gourmet mletá
Rebarborové filety
40 rebarborových filetových proužků
(10 cm dlouhých)

VARIACE Z MASCARPONE NA REBARBOROVÝCH FILETÁCH
PŘÍPRAVA
Rubino Pigmente
Připravte klasický smetanový krém. Naplňte do vhodné teriny
a vychlaďte. Když je krém dostatečně tuhý, nakrájejte jej na
čtverečky a dejte zmrazit. Před servírováním nakrájejte Rubino
Pigmente na 0,5 cm silné plátky.

Krém Mascarpone
Dohusta míchejte mléko, cukr, žloutek, vanilku a namočenou
želatinu. Přidejte Mascarpone, rum, opatrně pomalu vmíchejte
smetanu a přidejte Rubino Pigmente. Hmotu naplňte do
10 formiček na pečení (10 cm dlouhých, 2,5 cm v průměru).
Zbylou hmotu ihned naplňte do teriny (cca 3 cm průměr) a
dejte zmrazit.

Rebarborové filety
Rebarborové filety blanšírujte varem.

Plátky Duchesse
125 g bílků
125 g cukru
25 g pšeničné mouky
100 g strouhaných lískových oříšků
25 g tekutého másla
50 g pomerančové kůry polokandované
Koření WIBERG: Vanilka Gourmet mletá
Ras El Hanout orientální přípravek koření

Plátky Duchesse
Bílek a cukr vyšlehejte na sníh, pomalu vmíchejte mouku a
lískové oříšky a nakonec přidejte máslo. Dochuťte vanilkou a
směsí Ras El Hanout a udělejte šablonu na plechu. Obložte
polokandovanou pomerančovou kůrou a pečte dokřupava.
Poskládejte vždy 5 plátků Duchesse s plátky Rubino Pigment
do věže a upravte.

Ozdoba
jahody
čokoládové ornamenty
10 čokoládových dražé s lískovými oříšky
WIBERG Dekorační mix ovoce
pomerančová kůra kandovaná

Ozdoba
Jahody, čokoládové ornamenty a čokoládová dražé s
lískovými oříšky vyválejte v Dekorační mix ovoce.
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