
 

 

Tарт с броколи, сирене и домати 

                                   

 

 

   

                                                          

                                                            Приготвяне : 

Започваме с маслената основа. Смесват се брашното и мекото масло. С ръце се 

претрива, за да се получат маслени трохи. Добавят се яйцето и водата и се омесва 

меко тесто. Завиваме с прозрачно фолио и го оставяме в хладилника за половин час. 

През това време си подготвяме продуктите за плънката. Почистените и измити 

броколи ( само розичките ) се попарват в подсолена вряща вода за около 1 – 2 минути. 

След което веднага се потапят в купа със студена вода, за да се спре процеса на 

готвене. Отцеждаме ги и ги оставяме на страни. В същата вряща вода се поставят 

трите домата, като предварително сме направили разрез X ( хикс ) от двете страни 

на домата. Когато кожата на домата започне да се отделя се изваждат. След като 

изстинат  се обелват и нарязват на филии. Тестото вече е готово за да го разточим. 

За по-лесно, поставяме още едно прозрачно фолио отгоре за да не залепва точилката. 

Разточваме кръгла основа, която да е по-голяма от тартената тавичка ( моята е с 

диаметър  24 см. ), за да оформим къдравия ръб. Пече се в предварително загрята фурна 

на 180 – 190 ° за 15 минути. През това време се натрошава сиренето, а яйцата се 

разбъркват с млякото, малко сол и черен пипер. Овкусяват се и подготвените броколи и 

домати също със сол и пипер. Петнайсетте минути са минали и основата ни е готова 

за да подредим в нея доматите, броколите и сиренето. Накрая заливаме с яйчената 

смес, усилваме фурната на 220° и връщаме  за да се допече. 

 

 

Продукти за тестото : 

250 гр. брашно, 125 гр. меко 

масло, ½ ч.л. сол, 3 с.л. студена 

вода, 1 яйце. 

Продукти за плънката: 

230 гр. броколи (само 

розичките), 3 средно големи 

домата, 100-150 гр. краве 

сирене, 2 яйца, 200 мл. прясно 

мляко, сол, черен пипер на вкус. 


