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Pierniczki - Słonie
A może by tak wyczarować ciasteczka korzenne w kształcie największego zwierzęcia?
Polecamy nasze pierniczki w kształcie słonia!
ok. 70 sztuk    średni  60 Min. Składniki:

Składniki:
1 opak. Pierniczków Dr. Oetkera
100 g masła (miękkiego)
1 szt. jajka

Do dekoracji:
1 opak. Lukru klasycznego białego Dr.
Oetkera
3 łyżeczki wody (gorącej)
1 opak. Barwnika spożywczego
czerwonego Dr. Oetkera
1 opak. Barwnika spożywczego
niebieskiego Dr. Oetkera
1 opak. Pisaków cukrowych smak
czekolada i karmel Dr. Oetkera
1 opak. Pisaków cukrowych Dr.
Oetkera

Sposób przygotowania: 
Do miski wsyp mieszankę do pierniczków, dodaj masło i jajko. Całość zagnieć
do uzyskania gładkiej konsystencji. Wyrobione ciasto włóż na 30 min. do
zamrażalnika.

Schłodzone ciasto rozwałkuj na cienki placek i wycinaj ciasteczka za pomocą
foremek. Ciasteczka rozłóż na blasze wysmarowanej tłuszczem i posypanej
mąką lub wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczenie: 
Blachę z pierniczkami wstaw do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  175 °C
Czas pieczenia: ok. 10 min.

Upieczone pierniczki wyjmij z piekarnika i wystudź.
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3 Dekorowanie: 
Zawartość opakowania wsyp do naczynia, dodaj gorącą wodę i energicznie
mieszaj przez ok. 1-2 min. do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Jeśli
lukier wydaje się zbyt gęsty dodaj odrobinę wody. Następnie dodaj kilka kropel
barwnika czerwonego i niebieskiego, aby uzyskać kolor lukru: szary. Na
polukrowanych i wystudzonych pierniczkach narysujemy czekoladowym
pisakiem oko i znaczki na trąbie, jaśniejszym kształt ucha, a pisakami
czerwonym zielonym i białym szalik.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Ilość Pierniczków zależy od użytego kształtu foremki.
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