Babeczki
na
Biszkoptowa
czekoladowa
Dzień
tarta
z dziecka
owocami
Karoliny Smyk
70 minut

6 sztuk

NIKI
TOWANIE
SK ADza
ZYGOmasz
PRnie
Kiedy chodzi
Tobą coś słodkiego, ale
za dużo
składników w domu to najlepszym rozwiązaniem jest pysz-

na i prosta biszkoptowa czekoladowa tarta z owocami.
składniki na babeczki:

1.

•

1 jajo

•

70 g jogurtu greckiego

•

45 g oleju + 2 łyżki do wysmarowania formy

•

60 g cukru

•

składnikI:
150
g mąki pszennej

•

1 łyżeczka proszku do pieczenia

•

¼ łyżeczki sody oczyszczonej

•

•
•
•

•
•

6 jaj z wolnego wybiegu

9 łyżek
mąki tortowej
owoce
do wyboru:
np. 2/3 szklanki mrożonych
borówek,
1
szklanka truskawek, 1 jabłko podduszone
11 łyżek cukru
uprzednio na maśle i miodzie

2.

łyżki
czekolady
do picia
23łyżki
cukru
grubo rafinowanego
70% kakao

Składniki na dekoracje
(do wyboru):
•

krem przygotowany ze 100 g serka mascarpone
i 100 g śmietanki 36%

•

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

3.

Włącz w piekarniku grzanie od góry i dołu, 175°C.
Wszystkie mokre składniki i cukier połącz ze sobą
przy pomocy trzepaczki. Przesiej do nich pozostałe
suche składniki i wymieszaj przy pomocy drewnianej łyżki lub szpatułki. Mieszaj bardzo krótko, tylko
do połączenia się składników. Lepiej zostawić kilka
grudek
mąki w cieście,
niż wymieszać
je zacukier,
bardzo
1. Ubijamy
białka,
dodajemy
– to wpływa na wyrastanie babeczek podczas pieubijamy na sztywno, dorzucamy
czenia.

żółtka
dalej
Przełóż
masę do
formy ubijając,
na babeczki następnie
posmarowanej
olejem lub wyłożonej papilotkami, a następnie rozwprowadzamy czekoladę i mąkę.
łóż na wierzchu owoce, lekko wbijając je do środka.
Posyp grubo rafinowanym cukrem i piecz ok. 35 min.
lub do „suchego patyczka“. Ostudź babeczki w for2. aOwoce
nażednie
mie,
gdy będąukładamy
na tyle chłodne,
dadząnaczysię wyciągnąć, przełóż je na kratkę lub drewnianą deskę.
nia, mieszam z łyżką mąki, wyle-

Babeczki udekoruj kremem i wybranymi posypkami
wam masę.
– możesz to zrobić z dziećmi – będzie to dla nich
dobra zabawa.

3.

Pieczemy około 35 minut (do su-

chego patyczka) w temperaturze

175-180 stopni, grzanie dół. Pyszne,
lekkie i takie proste ciacho!

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

