kuchnia: Wasze przepisy

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

NASZ EKSPERT

Pomysłowe ciasta piaskowe

Beata Śniechowska
Zwyciężczyni 2. edycji
kulinarnego programu
„MasterChef”. Uwielbia
gotować, poznawać nowe
smaki, wypróbowywać
przepisy i tworzyć własne
receptury. Chętnie dzieli
się swoim kulinarnym
doświadczeniem i pomysłami.
Pomaga nam wybrać
najciekawsze z nadsyłanych
do nas przepisów i sprawdza,
czy dania się udadzą!

C
Ciasto kakaowe ze ślimakiem

To ciasto
zachwyca
wszystkich
wyjątkowo
efektownym
wyglądem.

12 porcji

Wbrew pozorom
przygotowanie
tgo ciasta jest
bardzo proste!

Anna Bratek
ze Słupi

Lucyna
Stachowska
z Czerwonej
Wody

Keks tulipan w czterech smakach
16 porcji

30 min

Zdjęcia: Archiwum Prywatne

• 5 jajek + 2 białka
• 25 dag margaryny
• 2 szkl. mąki
• 1 i 1/2 szkl. cukru
• 2 płaskie łyżeczki

proszku do pieczenia
• 6 łyżek oleju
• 1 łyżka budyniu
waniliowego
• 3 łyżki suchego maku
• 2 łyżki kakao
• 1 kisiel truskawkowy
• po 1 fiolce olejku
waniliowego
i arakowego
• odrobina zielonego
barwnika w płynie

44 naj

60 min

1

Jajka rozbijam, oddzielam żółtka od białek.
Wszystkie białka ubijam na
sztywno. Margarynę ucieram z cukrem na puszystą
masę. Do masy kolejno dodaję żółtka. Następnie dodaję na przemian porcję mąki
z proszkiem i porcję oleju.
Kiedy wszystkie składniki dobrze się połączą,
dzielę ciasto na 4 równe porcje. Do jednej dodaję proszek budyniowy, olejek waniliowy i odrobinę zielonego
barwnika. Do drugiej wsy-
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liczba porcji

35 min

puję mak, do trzeciej – kisiel
truskawkowy, a do czwartej
– kakao i olejek arakowy.
Foremkę wykładam pergaminem. Na spodzie
rozsmarowuję ciasto waniliowe. Potem nakładam ciasto kakaowe, truskawkowe
i makowe. Wierzch wygładzam. Całe ciasto przeciągam wzdłuż widelcem, by
nie popękało podczas pieczenia. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180ºC. Piekę około
godziny.
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czas przygot. składników

czas gotowania

Mąkę z proszkiem do
pieczenia przesiewam
przez sitko. Dzięki temu
proszek zostanie o wiele
lepiej rozprowadzony
po całym cieście
i w upieczonym keksie
nie będzie dużych dziur.
Ciasto smakuje
jeszcze lepiej oblane
polewą. Może to być
stopiona czekolada
z dodatkiem rumu albo
lukier utarty z sokiem
cytrynowym. Smaruje
nimi zimne ciasto,
inaczej spływają.
czas pieczenia

Na roladę:
• 3 jajka
• 7 dag cukru pudru
• 1 cukier waniliowy
• 8 dag mąki pszennej
• szczypta proszku
do pieczenia
• 1 łyżka oleju
• 1 szkl. marmolady
Na ciasto piaskowe:
• 1 szkl. mąki
• 2 jajka
• 1/2 szkl. cukru
• 1/2 kostki margaryny
• 2 cukry waniliowe
• 1/3 szkl. mleka
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia

czas chłodzenia

60 min

• 2–3 łyżki kakao
• 2 czerwone galaretki,
• owoce (mrożone albo

z kompotu) do obłożenia
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Oddzielam żółtka od białek. Białka ubijam z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Dodaję żółtka,
mąkę, proszek i olej. Rozsmarowuję na blasze wyłożonej pergaminem. Piekę 15
minut w 180ºC. Ciasto zwijam, studzę. Rozwijam, smaruję marmoladą i zwijam.
Margarynę ucieram z cukrem, cukrem waniliowym oraz jajkami. Dodaję
mąkę, proszek, kakao, mleko.
Połowę ciasta przekładam
do foremki wyłożonej pergaminem. Wkładam roladę
i przykrywam ją resztą ciasta. Piekę 45 minut w 170ºC.
Dekoruję owocami i zalewam galaretką. Schładzam.
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Puszysta babka waniliowa
12 porcji

20 min

iekawe receptury oraz oryginalne i wyjątkowo efektowne formy ciast naszych czytelniczek wprost zachwycają! A smakowite dodatki sprawiają, że zjedzenie każdej z tych słodkości staje się prawdziwą ucztą
dla podniebienia. Oto kilka moich rad, by i wasze piaskowe wypieki za każdym razem były udane.
Ciasto niczym piasek. By zgodnie ze swoją nazwą było delikatne i sypkie, mąkę pszenną dobrze jest wymieszać z mąką ziemniaczaną, w proporcjach 2:1. Część mąki pszennej można także zastąpić kaszą manną lub tartą bułką, wówczas ciasto stanie
się bardziej zwarte.
Jak uniknąć zakalca? Przy ciastach piaskowych miksera używam tylko do ucierania tłuszczu z cukrem oraz jajkami. Gdy dodaję
sypkie składniki, mieszam ciasto widelcem lub szpatułką. Długie
miksowanie sprawi, że do ciasta dostanie się zbyt dużo powietrza
– takie ciasto urośnie bardzo podczas pieczenia, a pod sam koniec,
lub od razu po wyjęciu z piekarnika – spektakularnie opadnie.
Z tego samego powodu dopiero pod koniec pieczenia sprawdzam
drewnianym patyczkiem, czy ciasto jest już gotowe.

50 min

Dzięki
szafranowi
babka ma
piękny żółty
kolor.
Katarzyna
Cukier
z Domaszna

• 1 kostka (25 dag)

margaryny
• 5 jajek
• 2 szkl. mąki pszennej
• 1 i 1/2 łyżeczki
proszku do pieczenia
• 1/4 szkl. mleka
(ew. napoju typu
7up albo Sprite)
• odrobina olejku
waniliowego
• szczypta szafranu
• cukier puder z wanilią
do posypania
• tłuszcz i mąka do foremki

rozpuszczam
1 Szafran
w mleku (ew. w napoju

gazowanym). Oddzielam
żółtka od białek. Żółtka
ucieram z cukrem pudrem.
Kiedy masa będzie puszysta i jasnokremowa, małymi porcjami dodaję miękką
margarynę. Mąkę przesiewam z proszkiem do pieczenia. Dodaję do ucieranej masy na przemian
z porcjami mleka. Wlewam
olejek waniliowy. Białka
ubijam na sztywno. Pianę
delikatnie dodaję do ciasta.
Foremkę z kominkiem
(o śr. 21 cm) smaruję
tłuszczem. Posypuję mąką.
Nakładam przygotowane
ciasto. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do
temperatury 180 ºC. Piekę
ok. 50 minut. Babkę studzę
w wyłączonym piekarniku
z uchylonymi drzwiczkami.
Zimną babkę posypuję cukrem pudrem z wanilią.
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KONKURS KULINARNY

Ugotuj swoje popisowe danie i sfotografuj je. Najlepiej,
1
by zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym lub telefonem miało
jak najwyższą rozdzielczość. Opisz też, jak robisz danie, podaj jego

składniki oraz ilość porcji i czas przygotowania.
Przepis, zdjęcie dania, swoją fotografię oraz wypełniony
kupon prześlij do naszej redakcji (możesz to zrobić na
dwa proste sposoby).
Przesyłkę e-mailem kieruj na adres: przepisy@naj.pl.
W e-mailu koniecznie podaj wszystkie dane, które trzeba wpisać
na kuponie konkursowym (poniżej). Wpisz też pełen tekst zgody
na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych. To warunek
uczestnictwa w konkursie! Przesyłkę listową zaadresuj: Naj,
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: Najlepsze przepisy
Czytelniczek. Gdy wydrukujemy twój przepis i zdjęcie, wygrasz 80 zł.
Pełen regulamin konkursu dostępny na www.regulaminy.pl
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KUPON KONKURSOWY

Najlepsze przepisy Czytelniczek

imię ...........................................................................................................
nazwisko....................................................................................................
ulica, nr domu, lokalu..............................................................................
kod pocztowy miejscowości ..................................................................
poczta.......................................................................................................
nr telefonu.................................................................................................
e-mail.........................................................................................................
Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację na łamach „Naj” oraz innych czasopism Wydawnictwa
Bauer nadesłanego przeze mnie przepisu, zdjęć (potrawy oraz mojego wizerunku), imienia, nazwiska
oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1) w celu przeprowadzenia konkursu kulinarnego i, w razie wygranej, opublikowania moich danych osobowych na łamach czasopisma „Naj”. Zastrzegam sobie prawo dostępu,
sprawdzania i poprawiania moich danych osobowych.

data ......................czytelny podpis ...................................
naj 45

