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Tarta piernikowo migdalowa z musem czekoladowym
Czas przygotowania: Przygotowanie ciasta i pieczenie ok. 1 godzina 30 minut, chłodzenie ok. 2-3 godziny
Porcje: 6-8 porcji, forma 24-26 cm średnicy
Składniki:
Krem:
250 ml śmietanki 36%
200 g gorzkiej czekolady
1 duża łyżka miodu
2 łyżki płatków migdałowych do posypania

Ciasto:
100 g zimnego masła
50 g mielonych migdałów
100 g mąki
50 g cukru pudru
2 łyżeczki przyprawy do pierników
1 żółtko
sól
2-3 łyżki zimnej wody
Przygotowanie:

Z podanych składników zagnieść gładkie ciasto. Jeżeli ciasto będzie za suche dodać łyżkę wody,
jeżeli zbyt lepiące dodać trochę mąki. Wyłożyć nim foremkę o 24-26 cm średnicy.
Można użyć specjalnej formy do tart z karbowanym brzegiem lub klasycznej tortownicy.
Wstawić do lodówki na co najmniej 30 minut.
Piekarnik nagrzać do 170 st. C. Ciasto nakłuć w kilku miejscach widelcem, przykryć papierem
do pieczenia (również brzeg) i wysypać suchym ryżem lub grochem - dzięki temu ciasto upiecze się
równo. Wstawić do nagrzanego piekarnika na ok. 25 minut. Po tym czasie zdjąć papier do pieczenia,
temperaturę zmniejszyć do 160 st. C i piec spód do tary jeszcze przez ok. 10-15 minut.
Wyjąć i wystudzić.
W rondelku podgrzać śmietankę. Zdjąć z kuchenki i dodać posiekaną czekoladę, mieszać powoli
aż czekolada się rozpuści. Na koniec dodać łyżkę miodu i jeszcze raz wymieszać.
Masę czekoladową wylać na upieczony spód. Wstawić do lodówki by masa stężała.
Gdy krem czekoladowy lekko się zetnie posypać płatkami migdałów.
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Przepis na Swieta bez zgagi
,

CONTROLOC Control® 20 mg Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

