
 

Ciastka z marcepanem bez pieczenia

Kinga Bajcar  

Polecane na: ciasta    

Kuchnia (region): arabska, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 30 min  łatwy  12 porcji

 

  Składniki:

 

migdały mielone Bio (mąka

migdałowa) - 200 g

 

olejek migdałowy - 5 g

 

cukier z Agawy Bio - 220 g

 

żelatyna spożywcza - 2 łyżeczka

 

 

cukier puder - 500 g

 

woda - 8-9 łyżka

 

karob Bio - 4 łyżka

 

  Dodatkowe info:

 

Karob jest to mączka chleba świętojańskiego - coś jak kakao.

Zamiast karobu nie trzeba dodawać żadnych dodatków, albo można

dodać jakiś naturalny barwnik, np sok z buraków lub odrobina

kurkumy, wtedy masa plastyczna będzie bardziej kolorowa.

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: 150 gram cukru Agawy Bio wsypujemy

do mielonych migdałów Bio, dodajemy olejek

migdałowy i 4 łyżki wody.

 KROK 2: Ze składników wyrabiamy jednolitą

masę. Jeżeli masa będzie zbyt sucha należy

dodać jeszcze 1 łyżkę wody.

Formujemy kulkę, owijamy np folią spożywczą

i wstawiamy do lodówki na kilka minut.

 KROK 3: Żelatynę rozpuszczamy w 4 łyżkach

zimnej wody w małej miseczce. Następnie na

gazie nastawiamy w większym garnku

1 centymetr wody, do którego wstawiamy naszą

żelatynę. Po woli dodajemy do żelatyny 50 gram

cukru z Agawy Bio oraz Karob Bio. Mieszamy aż

wszystkie składniki się rozpuszczą.

 KROK 4: Do innej miski wsypujemy cukier

puder. Do cukru pudru nalewamy masę

żelatynową i najlepiej robotem lub mikserem

miksujemy naszą masę.
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Uwaga - lepiej nie robić tego gołymi rękoma-

masa strasznie lepi się do skóry!

 KROK 5: Gotowa masa powinna mieć odcień

lekko beżowy i powinna być plastyczna.

 KROK 6: Masę z cukru rozwałkowujemy na płat

o grubości około 0,5 centymetra.

 KROK 7: Wycinamy równe kwadraty. Na każdy

kwadrat nakładamy przygotowany i schłodzony

marcepan.

 KROK 8: Brzegi masy plastycznej zwijamy

i zlepiamy ze sobą.

 KROK 9: Taką roladkę kroimy na kawałki.

Można podawać bezpośrednio po

przygotowaniu.
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