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 טארט קונפי נקטרינה במוס מריר לימון
 

טארט רך עם שכבת קונפי נקטרינות ועוגיות בציפוי מוס מריר עם לימון 

 גרוס.. מעדן אמיתי משלב בין מתיקות לחמיצות מעודנת. פשוט נפלא 
 

      רכיבים:
   גרם קמח 300

     bakers סוכראבקת גרם  100

 כפית תמצית וניל 1

 ביצים 1

 אהגרם חמ 200

 כפית מלח 1/2

 חדש!! bakersקופסא פרלינה לבן  1

 אופן ההכנה:

שמים את כל החומרים היבשים במעבד מזון ומעבדים. מוסיפים בהדרגה חמאה עד קבלת 

תערובת פירורית. מוסיפים תמצית וביצה ומאחדים עד קבלת גושים גדולים. עוצרים את 

 מקררים חצי שעה.המעבד, מאחדים את הבצק ביד ושמים בניילון נצמד. 

מרדדים את הבצק על השיש. מעבירים לתבנית פאי. מקררים עוד חצי שעה במקרר. 

מעלות עד קבלת בצק  160דקות בחום של  25בעזרת מזלג דוקרים את הבצק. אופים 

 כפות פרלינה לבן על הבצק. 2בגוון חום בהיר. מצננים לחלוטין. שופכים 

 מכינים את הקונפי נקטרינות עוגיות:

מערבבים יחד ומשהים עד אשר המים  -גרם מים   bakers  +25גרם ג'לטין דגים  5

 נספגים בג'לטין.

 גרם סוכר 20

 bakersגרם פקטין  3

 מערבבים יחדיו את הסוכר והפקטין.

 נקטרינה חתוכה לקוביות קטנות. 1

 bakersגרם מחית עוגיות איטלקית  90

 bakersגרם סוכר אינוורטי  20

 

http://bakers.konimbo.co.il/items/921469-%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%9D-1-%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95
http://bakers.konimbo.co.il/?q=%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99+1+%D7%A7%22%D7%92


  

 8207741-04 חייגו. הארץ לכל משלוחים. ונהריה קריות, נשרסניפי ממלכת האופים: 
 אלינו חייגו אושלנו בדף הפייסבוק  לנו כתבו. לסייע כדי כאן שלנו הקונדיטורים צוות? לותשא

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארט קונפי נקטרינה במוס מריר לימוןט
 2עמוד 

 

 אופן ההכנה:

סוכר אינוורטי ומחית עוגיות. מוסיפים את הסוכר  40%מחממים על האש לחום של 

והפקטין. מורידים מהאש, מוסיפים את המים והג'לטין ומערבבים עד המסה, מוסיפים את 

 הנקטרינה. מערבבים.

 שעות במקפיא. 3שופכים על הבצק עם הפרלינה לבן. מקררים לפחות 

 מכינים את מלית שוקולד לימון:

 סמ"ק 250מיכל שמנת מתוקה  1

 חדש!! bakersונצוואלה קארה  73%גרם שוקולד מריר  250

 חדש!! bakersכף גדושה מחית לימון גרוס  1

שופכים על השוקולד. שמים את השוקולד בקערה. מחממים את השמנת לסף רתיחה ו

דקות  20מערבבים עד המסה. מוסיפים את הלימון הגרוס ומערבבים. מצננים כ 

 בטמפרטורת החדר ושופכים על הקונפי המצונן. מקררים לילה במקרר לפחות.

 לקישוט:

 bakersקופסא פניני קראנץ זהב לבן  1

 גרם שוקולד לבן 125

 סמק שמנת מתוקה 65

 כף גלוקוזה 1

ת מתוקה וגלוקוזה לסף רתיחה. שופכים על השוקולד הלבן ומערבבים עד מחממים שמנ

 שעות במקרר. 3המסה. מקררים לפחות 

 מזלפים מסביב לטארט עם צינטר עלה ומקשטים בקראנץ זהב.

 

 בתאבון!
 

 

 


