
Wyzwanie na dziś !
Upiecz wspólnie z rodziną słodkie MUFFINKI :)

Potrzebujecie (na około 12 sztuk):
- mąka pszenna 300g
- cukier 100 g
- cukier waniliowy 2 łyżeczki
- jajka 2 szt. (temperatura pokojowa)
- gazowana woda mineralna 150 ml
- olej 100 ml
- proszek do pieczenia 2 łyżeczki
- posiekana czekolada lub groszek czekoladowy

Teraz do dzieła:
W jednej misce wymieszajcie mąkę, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia,
a w drugiej misce trzepaczką wymieszajcie gazowaną wodę mineralną, olej i jajka. 
Następnie wymieszajcie trzepaczką składniki z obu misek.
Nie mieszajcie długo (tylko do momentu połączenia się składników).
Na końcu wmieszajcie delikatnie szpatułką kawałki czekolady.
Formę na muffinki wyłóżcie papilotkami. Ciasto nałóżcie do papilotek.

Muffinki pieczcie w nagrzanym piekarniku ok. 30 minut, do suchego patyczka,
w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół).
Wystudźcie przez parę minut przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
Następnie wyciągnijcie na kratkę i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
Pycha :)

Propozycję przepisów znajdziesz poniżej: 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/873-muffinki-z-
czekolada     

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/873-muffinki-z-czekolada
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/873-muffinki-z-czekolada


CIASTO MARCHEWKOWE

Ten tydzień zaczynaliśmy w kuchni - od muffinek

i w kuchni skończymy - na cieście marchewkowym.

Potrzebujemy:

- jaja 4

- cukier 1,5 szklanki (wg mnie za dużo)

- olej 1 szklanka

- maka 2 szklanki

- duże marchewki 3

- proszek do pieczenia 1 łyżeczka

- soda oczyszczona 1 łyżeczka

- cynamon 2 łyżeczki

- przyprawa do piernika 1 łyżeczka

- masło (troszkę)

Do dzieła:

- obieramy i ucieramy marchewkę,

- jajka z cukrem miksujemy na puszystą masę,

- dosypujemy na przemian mąki i dolewamy oleju,

- miksujemy,

- dodajemy przesiany proszek do pieczenia, sodę, cynamon i przyprawę,

- cały czas miksujemy,

- utarte marchewki odciskamy i dodajemy do masy,

- mieszamy,



- natłuszczamy masłem formę do pieczenia,

- na spód wkładamy folię spożywczą do pieczenia,

- wlewamy masę,

- wstawiamy do rozgrzanego piekarnika (160ºC: 1h10min),

- posypujemy cukrem pudrem,

- można przełożyć masą np. śmietankową.

Smacznego:)

Przepis na ciasto marchewkowe:

https://youtu.be/Z_PZ4HX8_Lc     

Inne ciekawe przepisy na smaczne-przepisy.pl 

A w nagrodę kino: „Pingu piekarz”

https://youtu.be/cjXvclgBHFI     

Zapraszam do kuchni i życzę
smacznego:)

https://youtu.be/cjXvclgBHFI
https://youtu.be/Z_PZ4HX8_Lc
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