
1

2

Ciastka czekoladowe na Kinderbal
Mocno czekoladowe � proste w przygotowaniu, kolorowe ciasteczka. Zachwycą zarówno na
kinderbalu, jak i na przejęciu dla dorosłych smakoszy. Mniam! ❤
ok. 20 sztuk    łatwy  40 Min. Składniki:

Składniki:
200 g masła (miękkiego)
180 g cukru trzcinowego
2 szt. jajek
300 g mąki pszennej
60 g Ciemnego Kakao Dr. Oetkera
20 g Czarnego Kakao Intense Dr.
Oetkera
1 szczypta soli
1 łyżeczka Proszku do pieczenia 15 g
Dr. Oetkera
2 łyżeczki Ekstraktu naturalnego
Wanilia Bourbon z Madagaskaru Dr.
Oetkera
100 g czekolady mlecznej

Do dekoracji:
100 g czekolady białej
1 łyżka oleju
1 opak. Barwnika spożywczego
niebieskiego Dr. Oetkera
1 opak. Magii Barw Pastelowej Dr.
Oetkera

Sposób przygotowania: 
Piekarnik nagrzej do temp. 180°C. Piekarnik nagrzej do 180 stopni. W misie
miksera masło utrzyj z cukrem, dodaj kolejno jajka i ekstrakt z wanilii. Mąkę,
kakao, sól i proszek do pieczenia przesiej i wymieszaj. Dodaj do misy z masłem
i wymieszaj do całkowitego połączenia składników. Czekoladę pokrój na drobne
kawałki, wmieszaj do ciasta.

Pieczenie: 
Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Z ciasta formuj kulki o średnicy ok. 3 cm.
Układaj na blaszce i lekko spłaszcz je ręką. Wstaw do piekarnika. Po
upieczeniu odstaw do całkowitego ostygnięcia.

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: ok. 10 min.
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3 Dekorowanie: 
Białą czekoladę z olejem rozpuść w kuchence mikrofalowej lub w kąpieli
wodnej, odstaw do przestygnięcia. Dodaj kilka kropli barwnika i dokładnie
wymieszaj. Ciasteczka maczaj do połowy w czekoladzie lub oblewaj je
łyżeczką. Posyp ulubioną posypką z serii Magia Barw. 
Baw się i dekoruj z fantazją! 

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Zamiast Ekstraktu z wanilii Bourbon możesz użyć zamiennie Pasty waniliowej
Intense, 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/pasty/pasta-waniliowa-z-wanilii-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami-19-g
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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