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Babeczkowy bukiecik
Wiosna już za rogiem, a wcześniej Dzień Kobiet, który powinien być pełen kwiatów :)
Dekoracyjne babeczki w pastelowych, wiosennych kolorach
12 porcji    średni  40 Min. Składniki:

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

Do dekoracji:
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
1 łyżka cukru pudru
1 opak. pianek Marshmallows
1 opak. Małej Księżniczki Dr. Oetkera
1 opak. Lukru gotowego białego Dr.
Oetkera
1 opak. Barwnika spożywczego
zielonego Dr. Oetkera

Sposób przygotowania: 
Na blasze do pieczenia ustaw foremki. Piekarnik nagrzej do temp.
175°C. 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: 
Babeczki wstaw do piekarnika.

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

Babeczki odstaw do wystudzenia.
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3 Dekorowanie: 
Płatki kwiatów wykonaj z pianek. Pianki marshmallows (w kształcie wałeczków)
potnij nożyczkami na plasterki. Każdy plasterek z jednej strony ozdób
błyszczącym różowym cukrem. Ponieważ środek pianki po przecięciu jest
klejący, to cukier przykleja się do niego sam. Cukier wysyp na
talerzyk, docisnąć każdy płatek do cukru. Śmietankę ubij z cukrem pudrem na
sztywno. Posmaruj nią każdą babeczkę, a niewielką ilość śmietany przełóż do
woreczka i wyciśnij na babeczkach środki kwiatków. Następnie ułóż płatki z
pianek, przyklejając je do bitej śmietany. Aby dopełnić babeczkowy bukiet, na
tacy z babeczkami namaluj łodyżki i listki z zabarwionego na zielono lukru
klasycznego.
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