Smakowite muffinki z owocami
Muffinki to szybka i smaczna przekąska, której niewątpliwą zaletą jest to, że można ją
zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Dodatkowo można je dowolnie urozmaicać wybranymi
przez siebie dodatkami od świeżych owoców przez suszone. Dodatkowo znając podstawowy
przepis na muffinki można zrobić je także w wersji „na słono” np. z kurczakiem i bazylią,
czy kawałkami indyka i tofu. Zatem dajmy się ponieść wyobraźni i twórzmy.

Składniki:
1 kg jabłek (gruszek, malin itp.)
1 i 1/2 szklanki mąki
1 i 1/2 kamienia winnego (ew.1,5 łyżeczki proszku do pieczenia)
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
szczypta soli
przyprawy w proszku: 1 łyżeczka cynamonu,
3/4 szklanki oliwy z oliwek
3 duże jaja lub 4 mniejsze
1 szklanka brązowego cukru
1 laska wanilii (ew. łyżeczka ekstraktu z wanilii )
Lukier:
1 i 1/4 szklanki cukru pudru
3 łyżeczki drobno startej skórki z pomarańczy
2 - 4 łyżki wyciśniętego soku z pomarańczy
potrzebna też będzie: blaszka do muffinów z wgłębieniami wyłożona 12 papilotkami lub jednorazowy zestaw
papierowych foremek do pieczenia muffinów (2 x po 6 papilotek)

Sposób przygotowania
•
•
•
•
•

Piekarnik nagrzać do 180 stopni, kratkę metalową umieścić w jego środkowej części. Jabłko, gruszkę
obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Do miski przesiać mąkę razem z kamieniem winnym
(proszkiem do pieczenia), sodą, solą oraz z przyprawami.
W drugiej, większej misce wymieszać (rózgą lub mikserem na wolnych obrotach): olej, jajka, cukier,
owoce, ekstrakt z wanilii. Następnie wymieszać za pomocą łyżki zawartość misek
Masę wyłożyć do papilotek umieszczonych w formie lub w jednorazowych papilotkach, ustawić na
kratce w piekarniku i piec przez 25 minut (aż patyczek włożony w środek ciastka będzie czysty).
W międzyczasie przygotować lukier: wymieszać cukier puder ze skórką i 2 łyżkami soku z pomarańczy.
W razie potrzeby dolać więcej soku aby uzyskać odpowiednio gęstą konsystencję lukru.
Ciasteczka wyjąć z piekarnika, a po 10 minutach wyłożyć (wciąż w papilotkach) na kratkę do
całkowitego ostudzenia. Jak trochę przestygną wierzch ciasteczek maczać w lukrze .

Smacznego :-)
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