Babeczki na
Dzień
dziecka
corn
dogi
70 minut

6 sztuk

składniki do ciasta:
•
•
•
•
•
•
•

składniki na babeczki:

•

1 jajo

•

70
g jogurtu greckiego
składniki
główne:

•

45 g oleju + 2 łyżki do wysmarowania formy

•

60 g cukru

•
•
•
•
•
•

80 g mąki pszennej
SK ADNIKI
80 g mąki kukurydzianej
2 łyżki proszku do pieczenia
2 łyżki cukru najlepiej brązowego
1 jajo Kotliny Natury
2 szklanki mleka
szczypta pieprzu i soli

6 małych cukinii lub 1 duża
1 duży batat
150 g mąki pszennej
opcjonalnie twarde tofu, marchewki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
lub
paluszki
¼
łyżeczki
sodysurimi
oczyszczonej

•

owoce do wyboru: np. 2/3 szklanki mrożonych
borówek, 1 szklanka truskawek, 1 jabłko podduszone
dodatkowo:
uprzednio
na maśle i miodzie

•

2 łyżki cukru grubo rafinowanego

•

•
•
•

10/20 drewnianych patyczków
do szaszłyków
Składniki na dekoracje
papierowy
ręcznik
(do
wyboru):
2 litry
oleju roślinnego
krem
przygotowany
ze 100 g serka mascarpone

•

masło orzechowe 100%

•

½ szklanki świeżych owoców np. malin

•

2 łyżki proszku z liofilizowanych owoców
np. z malin lub truskawek

•

garść pokruszonych orzeszków
np. pistacji lub laskowych

•

2 łyżki ekspandowanego amarantusa

•

2 łyżki wiórków kokosowych

i 100 g śmietanki 36%

1.

W dużej misie połącz wszystkie suche składniki na ciasto oprócz jajka
GOTOWA
i mleka.
Dokładnie
wymieszaj.
Dodaj
NIE
PRZY
mleko oraz jajko, a następnie zmiksuj do jednolitej masy. Brawo! Ciasto
już gotowe! Teraz najlepiej przelej
masę do dużego słoika lub dzbanka.

2.

Przygotuj składniki główne, krojąc je

1.

Włączwwsłupki
piekarniku
grzanie od
góry
175°C.
o grubości
1 cm
i 10i dołu,
cm długoWszystkie
mokre składniki
i cukier
połącz ze sobą
ści. Batata
(oraz tofu
i marchewki,
jeśli
przy pomocy trzepaczki. Przesiej do nich pozostałe
także
ich
używasz)
przed
smażeniem
suche składniki i wymieszaj przy pomocy drewnianależy
podpiec
okołobardzo
12 minkrótko,
w tempenej łyżki
lub szpatułki.
Mieszaj
tylko
do połączenia
się składników.
Lepiej zostawić kilka
raturze 180
stopni w piekarniku.
grudek mąki w cieście, niż wymieszać je za bardzo
– to wpływa na wyrastanie babeczek podczas pie3. Rozgrzej 2 litry oleju w głębokim ronczenia.

2.

Przełóż masę do formy na babeczki posmarowanej
kiej temperaturze. Składniki główne
olejem lub wyłożonej papilotkami, a następnie rozwowoce,
mącelekko
wysypanej
płaskim
łóż naobtocz
wierzchu
wbijając na
je do
środka.
Posyptalerzu.
grubo rafinowanym
cukremi irównomiernie
piecz ok. 35 min.
Nabij na patyk
lub dozanurz
„suchego
babeczki
w forw patyczka“.
płynnymOstudź
cieście.
Następnie
mie, a gdy będą na tyle chłodne, że dadzą się wysmaż w garnku z olejem, powoli obraciągnąć, przełóż je na kratkę lub drewnianą deskę.

3.

Babeczki udekoruj kremem i wybranymi posypkami
– możesz to zrobić z dziećmi – będzie to dla nich
4. Przygotuj
dobra
zabawa. papierowy ręcznik na tale-

dlu – około 10 min przy średnio wyso-

caj aż będą chrupiące i lekko brązowe.

rzu, na który odłóż usmażone corn dogi,
aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Podawaj ze swoimi ulubionymi sosami,
nie ograniczaj się w ilości, Twoi goście
na pewno zjedzą wszystkie. Smacznego i miłej zabawy!

kotlina natury to marka wybornych jaj z chowu ekologicznego, wolnego wybiegu,
ściółkowego, a także znoszonych przez kury zielononóżki.
więcej przepisów znajdziesz na:

www.kotlinanatury.pl

