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 טארט טופי קרמל מלוח
 משאבי אנושאגף  –: מריאלה סלנר חיון מגישת המתכון

 
 
 

 
 

 ס"מ: 99רכיבים לקלתית בצק פריך, קוטר 
 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות 119
 כפות( אבקת סוכר½  9גרם ) 99

 כפות( קמח 3כוס +  1גרם ) 140
 קורט מלח

 חלמון 1
 כפית חלב / מים לפי הצורך 1
 

 מרכיבים לטופי קרמל מלוח:
 מ"ל )מיכל( שמנת מתוקה 990
 כוס( סוכר 1גרם ) 900
 גרם סירופ תירס / גלוקוז 90
 גרם חמאה רכה 70
 כפית מלח ים אטלנטי½ 

 כוס תערובת אגוזים קלויים לפי הטעם, קצוצים גס 1
 

 קפה:-מרכיבים לגנאש שוקולד
 כוס( שמנת מתוקה 1/9מ"ל ) 190
 גרם שוקולד מריר 190
 כפות מים רותחים 3 -כף קפה נמס מהול ב 1או  כפות( אספרסו 3מ"ל ) 79
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 אופן הכנה:

 מעלות. 180 -מחממים את התנור ל .1
 

מכינים קלתית בצק פריך: מניחים בקערת מיקסר עם וו גיטרה או בקערת מעבד  .9
מזון חמאה, אבקת סוכר, קמח ומלח ומעבדים בפולסים עד לקבל תערובת 

ממשיכים לעבד )כמה פולסים( עד לקבלת גושי פירורית יבשה. מוסיפים חלמון ו
בצק דביקים. אם הוא עדיין יבש, מוסיפים מים / חלב ומעבדים עד שנוצר בצק. 

 דקות. 30מניילנים ומעבירים לקירור של לפחות 
 
 

מ"מ. אפשר  3-7מקמחים את משטח העבודה ומרדדים את הבצק לעובי  .3
 לעשות זאת בין שני ניירות אפייה.

 
מניחים את הבצק על רינג / תבנית ומייצרים את הקלתית. בעזרת מזלג  .7

 מחוררים את התחתית.
 
 

מכסים את הקלתית עם נייר אפייה או נייר כסף וממלאים בשעועית או כל  .9
 קטנייה אחרת שמשמשת משקולת.

 
דקות, מוציאים את התבנית מהתנור, מורידים את המשקולת  19אופים  .7

דקות נוספות, או עד שהקלתית מזהיבה. מוציאים  10-אותה לתנור לומחזירים 
 מהתנור ומקררים על הרשת.

 
בינתיים מכינים טופי קרמל מלוח: ביאים שמנת מתוקה לסף רתיחה. במקביל  .4

ממיסים על מחבת סוכר וגלוקוז עד שמתקבל קרמל בצבע ענברי. מוסיפים את 
בע, זה בסדר( וממשיכים לבשל השמנת החמה לתוך הקרמל )התערובת תבע

תוך ערבוב עד שמתקבל טופי קרמל אחיד וחלק. מוסיפים חמאה ומלח, 
 מערבבים ומצננים.

 
קפה: מביאים שמנת מתוקה לסף רתיחה. מוסיפים -מכינים גנאש שוקולד .8

שוקולד ומשאירים לכמה דקות. מערבבים היטב עד שמתקבל גנאש אחיד וחלק. 
 ים שוב.מוסיפים קפה ומערבב

 
 מרכיבים את הטארט: יוצקים את הטופי קרמל לתוך הקלתית, מוסיפים אגוזים  .9

             קצוצים, "מטביעים" בתוכו ומיישרים את פני המלית. יוצקים מעל את גנאש   
 השוקולד והקפה. מפזרים מעט פתיתי מלח ים אטלנטי )אופציונלי(.

 
 


