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PR�JITUR� CU MURE
Preparare : 5 min • Coacere : 25 min • Dificultate : redusă • Por�ii : 4-6

Ingrediente : 250 g făină • 2 ouă medii • 150 g zahăr • 100 ml lapte • 100 ml lapte de cocos 
• 70 ml ulei de floarea-soarelui/arahide • 125 g mure + 2 linguri rase făină • 3/4 plic praf de copt 
• un vârf de cuțit sare • 5 g unt + 1 lingură făină (pentru tapetat forma)

Mod de preparare : Într-un vas încăpător, punem făina amestecată cu praful de copt, 
zahărul și sarea și amestecăm cu o lingură. Adăugăm ouăle, uleiul și ambele tipuri de 
lapte și amestecăm până la omogenizare, nu mai mult. Tapetăm o formă cu gaură la 
mijloc, de 22 cm diametru, cu unt și făină, apoi adăugăm aluatul. Pudrăm murele cu 
2 linguri rase de făină, eliminăm excesul de făină și le așezăm pe întreaga suprafață a 
prăjiturii. Afundăm parțial murele în aluat și coacem prăjitura 25 de minute în cup-
torul preîncălzit la 180°C. Scoatem prăjitura din cuptor, o lăsăm să se răcească în for-
mă 10 minute, apoi o răsturnăm pe un platou și o tăiem în felii.

Sfat : Putem folosi o formă rotundă, fără gaură, de aceeași dimensiune, sau o formă clasică de 
chec. Murele pot fi înlocuite cu zmeură, fragi, afine sau orice alt fruct care are o consistență asemă-
nătoare cu cea a murelor. 






