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Babeczki na pierwszy dzień wiosny
Na wiosnę posadź w doniczkach marcepanowe warzywka :)
12 porcji    średni  40 Min. Składniki:

Babeczki:
1 opak. Babeczek Kopce Kreta Dr.
Oetkera
1 szt. jajka
80 ml oleju
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
1 szt. bananów (dużego)
2 łyżki soku z cytryny

Do dekoracji:
100 g masy marcepanowej
25 g cukru pudru
1 opak. Barwnika spożywczego
czerwonego Dr. Oetkera
1 opak. Barwnika spożywczego
zielonego Dr. Oetkera
1 opak. Barwnika spożywczego
żółtego Dr. Oetkera
1 opak. Perełek błyszczących Dr.
Oetkera

Sposób przygotowania: 
Na blasze do pieczenia ustaw foremki. Mieszankę do ciasta wsyp do miski,
dodaj jajko, olej i 4 łyżki śmietanki (resztę śmietanki wstaw do lodówki lub na 30
minut do zamrażalnika). Całość wymieszaj mikserem najpierw na niskich, a
następnie na najwyższych obrotach przez ok. 3 minuty, do uzyskania gładkiej
konsystencji. Przygotowane ciasto równomiernie rozłóż w foremkach.

Pieczenie: 
Blachę z foremkami wstaw do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Piekarnik elektryczny:  180 °C
Poziom piekarnika:  Piekarnik gazowy powinien być nagrzany. Piekarnik
elektryczny powinien być nagrzany.
Czas pieczenia: ok. 15 - 18 min.

Po upieczeniu babeczki muszą ostygnąć. Masę możesz ubijać dopiero po ich
ostudzeniu i wydrążeniu.
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Za pomocą łyżeczki wydrąż babeczki na środku do wys. ok. 1,5 cm,
pozostawiając na brzegach ok. 0,5 cm nienaruszonego ciasta. Okruchy przełóż
do miski i równomiernie rozkrusz. Banana lub inne owoce obierz, pokrój w
drobną kostkę i wypełnij nimi wydrążone babeczki. Skropienie sokiem z cytryny
pomoże zachować świeży kolor banana.

Masa śmietanowa: 
Schłodzoną śmietankę wlej do miski i miksując wsyp mieszankę do masy.
Całość ubijaj przez ok. 2 minuty, a następnie wsyp płatki czekoladowe i
delikatnie wymieszaj łyżką. Masę wyłóż na babeczki, formując za pomocą noża
kopułki, a następnie posyp pokruszonym ciastem. Wstaw do lodówki do
schłodzenia na 30 minut, a w tym czasie przygotuj dekoracje.

Dekorowanie: 
Połowę masy marcepanowej zagnieć z cukrem pudrem, podziel na 2 części i
zabarw barwnikiem jedną część na zielono, a drugą na pomarańczowo. Aby
uzyskać kolor pomarańczowy należy dodać odrobinę barwnika czerwonego i
dużą ilość barwnika żółtego. Zabarwiając masę trzeba przez kilka minut dobrze
ją zagniatać, aby kolor dokładnie się rozprowadził i nasycił.

Kapusta: 
Z zielonej masy oderwij kawałek ok. 10 g i uformuj z niego kulkę. Oderwij
jeszcze kilka małych kawałków zielonej masy i zrób postrzępione liście. Przyklej
je do zielonej kuli.

Marchewki: 
Oderwij kawałki masy pomarańczowej i z każdej uformuj małe wałeczki
zwężające się z jednej strony (jak korzeń marchewki). Nożem zrób delikatne
poprzeczne wgłębienia, nie muszą być równe, wówczas marchewki będą
wyglądały bardziej naturalnie. Z zielonej masy zrób natkę i przyklej ją do
korzenia marchewki.

Groszek: 
Najłatwiejsze warzywo jakie można zrobić to strączki zielonego groszku.
Wystarczy, że z kawałków zielonej masy uformujesz wałeczki, które będą się
zwężać na obu końcach. Następnie natnij nożem wzdłuż i lekko rozchyl. W
nacięcie wetknij kilka zielonych perełek.

Kiełki: 
Z zielonej masy wykonaj kilka krótkich cienkich wałeczków, owiń je wokół
grubego patyczka i pozostaw na ok. 15 minut do wyschnięcia (można użyć
również innego okrągłego przedmiotu). Następnie zsuń z patyczka.
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