
                                     MUFFINKI CONFETTI                        

SKŁADNIKI: 

 200 g mąki pszennej i 100 g ryżowej (lub pszennej) 
 150 g cukru 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 1 łyżka cukru wanilinowego 
 2 jajka 
 1 łyżka startej skórki z cytryny (ok. 3 cytryny) 
 250 ml maślanki 
 125 g roztopionego masła 
 30 g kolorowej posypki 

KREM: 

 250 g mascarpone 
 60 ml mleka kokosowego lub zwykłego 
 1 łyżka cukru wanilinowego 
 15 g kolorowej posypki 

PRZYGOTOWANIE 

 Formę na muffiny wyłożyć 12 papilotkami. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 
 Do jednej miski wsypać mąkę, dodać cukier, proszek do pieczenia i cukier wanilinowy.  
 Do drugiej miski wbić jajka, dodać startą skórkę z cytryny (tylko zewnętrzną żółtą część), dodać maślankę oraz roztopione masło. Wymieszać rózgą. 
 Mokre składniki wlać do sypkich i bardzo delikatnie i krótko wymieszać łyżką, tylko do połączenia się składników, pod koniec dodając połowę posypki. 
 Ciasto wyłożyć do papilotek umieszczonych w formie na muffiny. Posypać resztą posypki i piec przez około 25 minut. 
 Krem: mascarpone i mleko umieścić w misce, dodać cukier wanilinowy i ubijać przez około 2 minuty na gładki krem. Posmarować ostudzone muffiny i posypać 

posypką. 



                                                             DOMOWY BUDYŃ                     

 

SKŁADNIKI 

 2 PORCJE 

 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej 
 1/3 szklanki cukru 
 1 łyżka cukru wanilinowego 
 3 - 5 żółtek 
 500 ml mleka 

PRZYGOTOWANIE 

 W rondelku umieścić mąkę ziemniaczaną, cukier, cukier wanilinowy i żółtka (3 lub 4 lub 5, ile mamy), wymieszać. Dodawać stopniowo mleko mieszając. Postawić 
na ogniu i mieszając co chwilę podgrzewać aż składniki się rozpuszczą i powstanie gładka masa. 

 Cały czas podgrzewać aż masa będzie gęstym budyniem, na koniec zagotować. Podczas podgrzewania co chwilę zamieszać budyń rózgą aby nie zrobiły się grudki. 
 Po zagotowaniu odstawić z ognia i wyłożyć do miseczek. Można podawać z owocami lub syropem owocowym. 

 

 

 

 



                                            DOMOWE ŻELKI Z SOKU OWOCOWEGO                       

 

 

Składniki: 

 100ml dowolnego soku owocowego 

 6 łyżeczek żelatyny w proszku (lub 8 listków żelatyny) 

 1- 2 łyżki soku z cytryny 

 1 łyżka cukru (mniej lub więcej do smaku) 

 

Przygotowanie: 

1. Żelatynę wsypać do niedużego garnka. Zalać sokiem owocowym i pozostawić na 5- 10 min., do napęcznienia. 

2. Gdy żelatyna napęcznieje, dodać sok z cytryny i podgrzewać mieszając, aż żelatyna się rozpuści. 

3. Dosłodzić do smaku i wymieszać, aby cukier się rozpuścił. 

4. Płyn rozlać do formy silikonowej na pralinki, pozostawić do ostygnięcia, a następnie wstawić formę do lodówki na co najmniej 1 godz. (a najlepiej parę 
godzin), aż płyn dobrze stężeje. 

 


