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Nyårstårta
Recept på den perfekta nyårstårtan, där tiden räknas ned.. Smakerna nougat, vanilj och
choklad samsas I en perfekt symfoni!
cirka 12 bitar    Lite träning krävs   up to 100 Min. Ingredienser:

Tårtbotten:
200 g Dr. Oetker Hasselnötter
hackade
3 st ägg
2 dl Dansukker Brun Farin Strö
0,5 dl vetemjöl
1 tsk Dr. Oetker Bakpulver

Till formen:
cirka 2 - 4 msk smör eller margarin
cirka 2 - 4 msk vetemjöl

Fyllning:
2 st bananer
1 tsk Dr. Oetker Citronarom
2 dl vispgrädde
2 msk Dansukker Gelésocker Multi
1 tsk Dr. Oetker Vaniljsocker
100 g nougat , mjuk, riven (t ex
Odense)

Garnering:
1 st Noblesse
11 st Toffifee
1,5 dl vispgrädde
1 msk Dansukker Flor med
chokladsmak
1 msk Dansukker Råsocker Flor
1 st Dekorationsglasyr
2 st chokladpinnar
1 st chokladlins

Gör så här: 
Mal nötterna. Vispa ägg och farin pösigt. Blanda nötter, vetemjöl och bakpulver
och vänd ner i smeten. Häll upp i smord och mjölad form med löstagbar botten,
1, 5 liter. Grädda i nedre delen av ugnen i 175° i cirka 30 minuter. Låt kakan stå
i formen i några minuter innan den stjälps up. Låt svalna på galler.

Dela kakan i två bottnar. Mosa bananerna. Blanda i citronaromen. Bred moset
på den ena bottnen. Vispa grädden fast med gelé- och vaniljsockret. Rör i den
rivna nougaten. Bred 1/3 av gräddblandningen på bananfyllningen. Lägg på den
andra kakbottnen. Bred resterande fyllning runt hela kakan. Spritsa ut siffror
från 1 till 12 på Toffifeebitarna och Noblesseplattan med dekorationsglasyren.
Vispa grädden fast med florsocker. Spritsa grädden på tårtan, garnera med de
numrerade Toffifeebitarna och Noblesseplattan. Gör visare av chokladpinnarna
och chokladlinsen.
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