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Babeczki Magia Świąt
Babeczki podkreślające świąteczny nastrój...
12 sztuk    średni  40 Min. Składniki:

Składniki:
1 opak. Babeczek czekoladowych ze
skórką pomarańczy Dr. Oetkera
2 szt. jajek
100 ml oleju
100 ml wody

Krem:
250 g serka mascarpone
200 g kajmaku masy krówkowej
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)

Do dekoracji:
1 opak. Blasku pereł Dr. Oetkera
1 opak. Gwiazdek z czekolady
deserowej i białej Dr. Oetkera

Sposób przygotowania: 
Na blasze do pieczenia ustaw foremki. Mieszankę do wypieku babeczek wsyp
do miski, dodaj jajka, olej i wodę. Całość miksuj mikserem na najwyższych
obrotach przez ok. 1 minutę do uzyskania gładkiej konsystencji. Przygotowane
ciasto równomiernie rozłóż w foremkach.

Pieczenie: 
Foremki z ciastem wstaw do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Poziom piekarnika:  Piekarnik gazowy nie powinien być nagrzany.
Piekarnik elektryczny powinien być nagrzany.
Czas pieczenia: ok. 17 - 20 min.

Upieczone babeczki odstaw do wsytudzenia.

Krem: 
Do wysokiego naczynia przełóż serek mascarpone i masę kajmakową, miksuj
przez chwilę do połączenia się składników. Do masy wlej śmietankę i ubijaj na
wysokich obrotach do uzyskania sztywnej konsystencji. Gotowy krem przełóż
do rękawa cukierniczego lub papierowej tutki i wyciskaj na babeczki.
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4 Dekorowanie: 
Babeczki udekoruj perełkami złotymi oraz czekoladowymi gwiazdkami.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Należy pamiętać, aby krem zawsze nakładać na wystudzone babeczki.
Udekorowane babeczki z kremem można przygotować wcześniej i przechować je
w lodówce.
Perełki i czekoladowe dekoracje najlepiej nakładać na babeczki tuż przed
podaniem.
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