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Babka waniliowa
Maślana, mięciutka, niesamowicie prosta w przygotowaniu! Dodatek prawdziwej wanilii
nadaje jej wyjątkowego smaku. Gwarancja natychmiastowej poprawy humoru!
ok. 10 porcji    łatwy  40 Min. Składniki:

Ciasto:
200 g masła (miękkiego)
200 g cukru
4 szt. jajek
2 łyżeczki Pasty waniliowej z wanilii
Bourbon z Madagaskaru z ziarenkami
wanilii Dr. Oetkera
260 g mąki
20 g mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki Proszku do pieczenia 15 g
Dr. Oetkera
4 łyżki mleka

Do dekoracji:
1 czubata łyżka cukru pudru

Sposób przygotowania: 
Piekarnik nagrzej do temp. 160°C. Formę na babkę o śr. 25 cm wysmaruj
dokładnie masłem i oprósz mąką, koniecznie strzep nadmiar mąki. Masło utrzyj
z cukrem na jasną puszystą masę. Do masy dodaj kolejno jajka miksując po
każdym dodaniu, a następnie pastę waniliową. Mąki przesiej razem z proszkiem
do pieczenia, dodaj do masy. Wlej mleko i wymieszaj całość do połączenia się
składników. Ciasto przełóż do formy i wyrównaj.

Pieczenie: 
Formę z ciastem wstaw do piekarnika i piecz do tzw. suchego patyczka.

Piekarnik elektryczny:  160 °C
Czas pieczenia: ok. 45 - 50 min.

Po upieczeniu wyjmij babkę z piekarnika, odstaw na ok. 10 min do
przestudzenia, a następnie wyłóż na kratkę i zostaw do wystygnięcia.

Dekorowanie: 
Przed podaniem oprósz babkę cukrem pudrem.
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Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Zamiast Pasty waniliowej Intense możesz użyć zamiennie Ekstraktu naturalnego
z wanilii Bourbon lub Cukru z wanilią Bourbon Dr. Oetkera w proporcji 2-4
łyżeczki na 250 g mąki lub 500 g masy lub ziarenek z 1 Laski wanilii z Wysp
Pacyfiku Dr. Oetkera.
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https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/wanilia/ekstrakt-naturalny-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-30-ml
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/wanilia/cukier-z-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-12-g
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/przyprawy/laska-wanilii-z-wysp-pacyfiku
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