
GÖNDERİLEN MALZEMELER:

HAZIRLANIŞI:

1. Fırını 180 dereceye ayarlayın. 
2. Kurabiye için tereyağı (1) ve şekeri (2) krema olana kadar çırpın. 
3. Sonrasında içerisine birer birer yumurtaları (5) ilave edin ve yedirin. 
4. Vanilya (4) , portakal kabuğu (3) ve sütü (6) ekleyin. 
5. Sonrasında kuru malzemeleri (7) (8) (9) ilave edip karıştırın. 
6. Yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin. 
7. İnce bir tabaka halinde açın ve normal kurabiyenin iki katı büyüklükte 

olacak şekilde yuvarlaklar kesin. 
8. Sonrasında tepsiye pişirme kağıdı (10) sererek, fırında 8-10 dk kadar 

pişirin. 

Pastacı kreması: 
1. Sütü (14) sos tenceresine alın içine şekerin (12) yarısını ilave ederek kısık 

ateşte karıştırarak ısıtın. 
2. Yumurta sarılarılarına (11) şekerin (12) kalan yarısı ilave ederek çırpın. 

Nişastayı (13) ekleyerek çırpmaya devam edin. 
3. Nişasta eklediğiniz yumurta sarıları homojen bir hal alınca ısıttığınız 

sütten 1-2 kepçe kadar içine ekleyin ve topaklanmaması için hızlıca 
çırpın. 

4. Ilık hale gelen yumurta sarılarını ocaktaki süte ilave edin ve 
koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. 

5. Kıvam alan kremayı ocaktan alın. Tereyağını (15) , kremayı (17) ve vanilya 
özütünü (16) ilave ederek çırpın. 

6. Ara ara karıştırarak kremayı soğutun ki üzeri kabuklanmasın. 
7. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pastacı kreması sürüp meyvelerle (18) 

(19) (20) (21) pizza haline getirin. 

Afiyet olsun... 

Onedio Yemek 

onedio.com/yemek

Onedio Yemek - MEYVELİ PİZZA 
(8 KİŞİLİK)

Kurabiye hamuru için: 
(1) 185 gr tereyağı  
(2) 166 gr toz şeker  
(3) 1 adet portakal (1 tatlı kaşığı portakal 
kabuğu rendesi için) 
(4) 4 gr vanilya 
(5) 2 adet yumurta 
(6) 30 ml süt 
(7) 466 gr un 
(8) 12 gr kabartma tozu 
(9) 2 gr tuz 
(10) Pişirme kağıdı

Pastacı kreması için: 
(11) 4 adet yumurta (yumurta sarıları için) 
(12) 75 gr toz şeker 
(13) 50 gr mısır nişastası 
(14) 500 ml süt 
(15) 25 gr tereyağı 
(16) 5 ml vanilya özütü 
(17) 100 ml krema 
(18) 1 adet kivi 
(19) 300 gr çilek 
(20) 125 gr yaban mersini 
(21) 1 adet muz
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