
1

2

3

Babeczki koszyczki
Zachęcamy do zrobienia babeczek koszyczków, które ciekawie będą się prezentować na
stole.
12 sztuk    średni   80 Min. Składniki:

Babeczki:
1 opak. Babeczek z płatkami
czekolady Dr. Oetkera
2 szt. jajek
100 ml wody
100 ml oleju

Krem waniliowy:
300 ml mleka (schłodzonego)
1 opak. Kremu do tortów i ciast smak
waniliowy Dr. Oetkera
15 kropli Barwnika spożywczego
czerwonego Dr. Oetkera

Do dekoracji:
100 g czekolady deserowej
1 opak. Stokrotek opłatków
kolorowych Dr. Oetkera

Sposób przygotowania: 
Foremki na babeczki ustaw na blasze z wyposażenia piekarnika. Piekarnik
nagrzej do temp. 175°C. Do miski wsyp zawartość opakowania, dodaj wodę i
olej. Wszystko miksuj ok. 1 minuty, dodaj płatki czekoladowe i wmieszaj całość
łyżką. Ciasto przełóż do foremek.

Pieczenie: 
Foremki wstaw do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  175 °C
Czas pieczenia: ok. 20 min.

Krem waniliowy: 
Do wysokiego naczynia wlej schłodzone mleko, dodaj zawartość torebki z
kremem i barwnik, a następnie miksuj przez ok. 3 minuty. Gotowy krem przełóż
do rękawa cukierniczego z tylką w kształcie gwiazdy i nałóż na babeczki. 
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4 Dekorowanie: 
Na papierze do pieczenia narysuj kształt czekoladowych rączek do koszyczków.
W miseczce nad parą wodną rozpuść czekoladę. Lekko przestudzoną przełóż
do rękawa cukierniczego z okrągłą tylką i delikatnie wyciskaj punktowo po
obrysie. Odstaw do zastygnięcia. Babeczki udekoruj kwiatkami z opłatka, a
następnie umieść na nich czekoladową rączkę koszyczka.
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