
maty silikonowe lub papier do pieczenia
blaszka do pieczenia
dwa jednorazowe rękawy cukiernicze 
tylka z okrągłym otworem
termometr cukierniczy
cienki pędzelek
czarny barwnik w żelu (użyłam marki Food Colours)
mikser
waga kuchenna np. taka

35 g białka (1 białko ze średniego jaja)
250 g cukru
100 ml zimnej wody
2 łyżeczki glukozy w płynie
18 g żelatyny w proszku
45 ml zagotowanej wody
60 ml soku z cytryny (1 cytryna)

Potrzebne narzędzia*:

Składniki (2 blachy króliczków):

Cytrynowe pianki marshmallow 

w kształcie króliczków

Musisz kupić niezbędne akcesoria? 
Użyj kuponu rabatowego "cakeitpl", 

który obniży ceny w sklepie Słodka Pasja o 5 %, 
a w Miniowe Formy 3D aż o 10%!

https://cakeit.pl/mataduza
https://cakeit.pl/blachadr
https://cakeit.pl/rekawjednorazowy
https://cakeit.pl/rekawjednorazowy
https://cakeit.pl/tylka1a
https://cakeit.pl/termometrolejowy
https://cakeit.pl/barwnikfcczarny
https://cakeit.pl/wagakuchenna
https://cakeit.pl/syropglukozowy
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Białko ubijaj przez chwilę, do momentu aż trzepaczka zacznie pozostawiać
delikatne wzory na powierzchni. 
Do garnka wsyp cukier, dodaj zimną wodę i glukozę. Podgrzewaj na średnim
ogniu do osiągnięcia temperatury 127°C.
W międzyczasie do wrzącej wody wsyp żelatynę i wymieszaj do rozpuszczenia.
Do żelatyny dodaj sok z cytryny i wymieszaj.
Gdy syrop osiągnie odpowiednią temperaturę zdejmij go z palnika i wymieszaj z
dwoma łyżkami masy żelatynowej. Bądź ostrożna - mieszanka będzie się pienić.
Następnie dodaj pozostałą żelatynę i wymieszaj.
Gdy piana zniknie włącz mikser na niskie obroty i zacznij powoli wlewać syrop
do białek. Zwiększ obroty i ubijaj aż mieszanka podwoi objętość i stanie się
błyszcząca. Powinna mieć konsystencję śmietany ubitej na 3/4 i spływać z
trzepaczki. Ważne aby nadal była ciepła (zbyt zimna zacznie szybko zastygać).
3/4 masy przełóż do rękawa cukierniczego zakończonego okrągłą tylką. 
Do pozostałej masy dodaj barwnik i ubijaj dalej na średnich obrotach.
Na blaszkę wyłożoną matą silikonową wyciskaj kształt króliczków.
Różową masę przełóż do rękawa cukierniczego. Jeśli zauważysz, że za bardzo
zgęstniała to podgrzej ją przez chwilę w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej.
Odetnij końcówkę worka tworząc w nim niewielki otwór.
Wyciśnij nieco masy na uszy i nosek. Pianki odstaw na kilka godzin aby wyschły
z wierzchu.
Przy pomocy cienkiego pędzelka maczanego w czarnym barwniku żelowym
domaluj oczy, wąsy i pyszczek.
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Cytrynowe pianki marshmallow 

w kształcie króliczków

Masz ochotę na coś nowego?
 
Po więcej ciekawych
przepisów, tutoriali i recenzji
zajrzyj na blog Cakeit.pl.

Tutaj też nas znajdziesz:
Facebook: Cakeit.pl
Instagram: Cakeit_pl
Pinterest: Cakeit_pl

https://cakeit.pl/
https://cakeit.pl/
https://www.facebook.com/cakeItpl/
https://www.instagram.com/cakeit_pl/
https://pl.pinterest.com/cakeit_pl/

