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Babeczki na Halloween - Oko na wampirka
Dzisiaj przyszła grozy chwilka na zielonego wampirka...
24 porcje    średni  40 Min. Składniki:

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

Dekoracja babeczki Wampirek:
2 opak. Lukru gotowego zielonego Dr.
Oetkera
1 opak. Posypki smak czekoladowy
Dr. Oetkera
1 opak. Pisaków cukrowych Dr.
Oetkera
30 g cukierków "lentilek" (brązowych)

Babeczki Zagubione oko:
1 opak. Babeczek jogurtowych Dr.
Oetkera
2 szt. jajek
100 ml oleju
75 g jogurtu naturalnego 2% tł.

Dekoracja babeczki Zagubione
oko:
2 opak. Lukru klasycznego białego Dr.
Oetkera
0,5 opak. Barwnika spożywczego
niebieskiego Dr. Oetkera
20 g cukierków "lentilek"

Sposób przygotowania: 
Na blasze do pieczenia ustaw foremki.

Babeczki Wampirki: 
Mieszankę do wypieku babeczek wsyp do miski, dodaj jaja, wodę i olej.
Całość energicznie wymieszaj łyżką lub mikserem do dokładnego połączenia
składników ok. 1 min. Przygotowane ciasto równomiernie rozłóż w foremkach.

Babeczki Zagubione oko: 
Mieszankę do wypieku babeczek wsyp do miski, dodaj jajka, olej i jogurt. Całość
dokładnie wymieszaj łyżką lub rózgą do uzyskania gładkiej konsystencji.
Przygotowane ciasto równomiernie rozłóż w foremkach.

Pieczenie: 
Blachę z foremkami wstaw do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  175 °C
Czas pieczenia: ok. 17 - 20 min.

Upieczone babeczki odstaw do ostygnięcia.
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Dekorowanie babeczek Wampirków: 
Lukier gotowy zielony rozgrzej w gorącej wodzie, odetnij róg opakowania i wylej
na babeczki z konfiturą. Następnie przyklej włosy z posypki czekoladowej. Gdy
lukier całkowicie zastygnie, białym pisakiem namaluj oczy i kły, a czerwonym
uśmiech wampirka. Źrenice oczu zrób z połamanego kawałka posypki
czekoladowej.

Dekorowanie babeczki Zagubione oko: 
Lukier domowy wymieszaj z gorącą wodą. Nakładaj na babeczki przy pomocy
pędzelka. Odstaw do całkowitego zastygnięcia lukru. Pozostałą część lukru
zabarw barwnikiem niebieskim. Czerwone żyłki namaluj pisakiem cukrowym.
Kiedy zabarwiony lukier zacznie zastygać i zrobi się plastyczny uformuj z niego
kuleczki i przyklej na środek babeczki przy pomocy pisaka. Źrenicę wykonaj z
brązowego cukierka lub kawałka czekolady.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Babeczki można dekorować po całkowitym ich wystygnięciu.
Jedno opakowanie lukru wystarcza na dekorację ok. 6 babeczek.
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