
Prăjitură din pandișpan cu fructe 

Ingrediente (pentru o tavă de 38×25 cm): 
• 350 de grame făină obișnuită  

• 1 linguriţă rasă praf de copt 

• 5-6 ouă mari 

• 1 praf de sare 

• 300 de grame de zahăr 

• 300 ml ulei vegetal cu gust neutru (de floarea soarelui, rapiță etc) 

• zeama de la 1/2 de lămâie 

• coaja rasă de la 1 lămâie (opțional) 

• zahăr vanilat 

• 22-24 de fructe dulci și coapte, dar tărișoare 

• 2 linguri de pesmet alb (opțional) 

• 2 linguri de zahăr pudră 

• în plus unt pentru uns tava și 1 lingură de făină pentru presărat sau 
se folosește in loc hârtie de copt. 

Preparare: 
1. Se pornește cuptorul și se fixează la 150 de grade Celsius. Se unge cu 

unt tava, insistând pe la îmbinări și muchii și se tapetează cu făină. 

Se spală bine fructele ( caise sau piersici sau prune sau ce doriți) și, după 

caz, se desfac în jumătăți, îndepărtând sâmburii. 

2. Se separă ouăle cu grijă, să nu ajungă pic de gălbenuș în albușuri. 

Albușurile se pun într-un castron încăpător, gălbenușurile, de preferință, în 

vasul înalt al blenderului/mixerului vertical (dacă aveți). Se toarnă 

deasupra gălbenușurilor tot uleiul, se bagă blenderul în vas și se mixează 

puternic, ridicând lent blenderul, până când se formează o maioneză 

consistentă, (exemplu video la reteta de maioneza rapida folosind mixerul 

vertical).  Dacă nu aveți posibilitatea de a prepara această maioneză la 

blender, puteți să o pregătiți în modul clasic, turnând în fir subțire uleiul 

peste gălbenușuri în timp ce bateți continuu, într-un singur sens, cu un tel 

în formă de pară sau amestecați cu o lingură de lemn sau cu mixerul 

clasic. 

3. După ce ați terminat cu maioneza, adăugați sarea peste albușuri și bateți-
le spumă tare cu mixerul. Adăugați zahărul în ploaie, în 4-5 șarje. După ce 

ați adăugat tot zahărul, adăugați și zaharul vanilat și zeama de lămâie (care 
va ajuta la dizolvarea zahărului în masa de albuș bătut) și mixați puternic 

până obțineți o spumă densă și lucioasă, din care, luând o cantitate mică 
între degete, nu se mai simt cristale de zahăr nedizolvate. 

https://www.retetecalamama.ro/ingredient/sarea-in-bucate
https://youtu.be/FK8f1YRIadI
https://youtu.be/FK8f1YRIadI


4. Maioneza se transferă într-un castron și se adaugă coaja rasă de lămâie 

(opțional) și 1/3 (aproximativ) din cantitatea de bezea. Se amestecă energic 
cu o spatulă până când se omogenizează. 

 

5. Compoziția cu gălbenușuri se toarnă peste bezeaua rămasă. Într-un 

castronel, se amestecă bine făina cu praful de copt și se cerne printr-o sită 

cam 1/4 din aceasta peste compozițiile din castron. Se omogenizeaza cu 

mișcări delicate, cu o spatulă fexibilă, ridicând compoziția de pe fundul 

vasului spre suprafață și rotind vasul câte 1/4 de rotație după fiecare 

mișcare. Făina se adaugă în 4 tranșe, trecând-o prin sită de fiecare dată și 

se încorporează cu grijă, ca să nu se piardă aerul acumulat în albușuri. Se 

va obține un aluat de pandișpan mai consistent decât unul obișnuit, care, 

imediat ce s-a omogenizat, se toarnă în tava unsă cu unt și tapetată cu 

făină. 

6. Se nivelează aluatul în tavă. Jumătățile de fructe se tăvălesc prin 

pesmet(opțional) și se aranjează deasupra aluatului, cu coaja în sus. 

Înghesuiți-le bine, pandișpanul își va găsi loc printre ele în timpul coacerii.   

Se dă tava la copt, la o înălțime medie, în cuptorul preîncălzit  la 150 de 

grade. Dupa 30 minute, se mărește temperatura la 175 grade si se coace 

în continuare încă 20-25 minute. Menționez că în funcție de cuptor timpul 

de coacere se poate scurta/prelungi cu 5-10 minute. 

7. Prăjitura este gata când o scobitoare curată înfiptă în aluat iese afară 

curată, fără urme de aluat crud. Prăjitura se va tăia doar după ce se 

răcește complet. Cel mai bine este s-o lăsați să se răcească în tava în care 

s-a copt. 

Pofta bună ! 

 


