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Kalastårta Muffinsfoting
Denna barnkalastårta bygger du på längden genom att varva muffins och tårtmousse, på så
vis kan du också styra storleken efter antalet gäster.
cirka 10 portioner    Lyckas lätt  up to 60 Min. Ingredienser:

Muffins:
100 g smör
1,5 dl mjölk
3 st ägg
1,5 dl strösocker
1 tsk Dr. Oetker Vaniljsocker
4 dl vetemjöl
1,5 tsk Dr. Oetker Bakpulver

Fyllning och dekoration:
1 Förp. Dr. Oetker gelfärger gul , röd
och grön
1 påse Dr. Oetker Tårtmousse
Vaniljsmak
2,5 dl mjölk kall
choklad eller salta pinnar som ben
cirka 0,25 tsk Minipearls 4-mix
Används som ögon
1 st Dekorationsglasyr används till att
rita mun

Sätt ugnen på 200 grader. Vispa socker, vaniljsocker och ägg poröst och ljust.

Smält smöret, häll i mjölken och blanda detta med äggsmeten.

Blanda bakpulver och vetemjöl i en separat skål, och sikta sedan ned i smeten.
Vänd försiktigt så smeten blir blandad.

Dela smeten i tre delar och tillsätt några droppar röd gelfärg i den första, gul
gelfärg i den andra samt grön i den tredje så att du får en ljusröd, en gul och en
grön smet.

Fyll 12 muffinsformar till ⅔. Grädda i mitten av ugnen i ca 15 min. Låt svalna.

Vispa tårtmoussen enligt förpackningen. Ställ kallt.

Skär av toppen på varje muffins och dela varje muffins på höjden. Varva
muffinsdelar i olika färger med vaniljmousse på ett uppläggningsfat.
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8 Ansiktet på muffinsfotingen täcks med tårtmousse och dekoreras med
Minipearls och röd dekorationsglasyr. Sätt chokladbitar eller salta pinnar som
ben på muffinsfotingen.
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