
foremki do pierniczków np. w kształcie choinki lub ludzika
jednorazowe rękawy cukiernicze
barwniki spożywcze w żelu
wykałaczki lub szpikulec do lukrowania
wałek do ciasta
radełko lub nóż
linijka
waga kuchenna
papier do pieczenia lub mata silikonowa
blaszka
mikser z płaską końcówką
miski, garnek, sitko

Potrzebne narzędzia*:
  

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Puzzle z piernika

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/wykrawaczechoinki
https://cakeit.pl/wykrawaczeludziki
https://cakeit.pl/rekawjednorazowy
https://cakeit.pl/rekawjednorazowy
https://cakeit.pl/barwnikizel
https://cakeit.pl/igladolukru
https://cakeit.pl/waleksilikonowy
https://cakeit.pl/linijka
https://cakeit.pl/wagakuchenna
https://cakeit.pl/mataduza
https://cakeit.pl/blachadr
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Potrzebne składniki (na ok. 6 układanek 17 x 17cm):

Pierniki:
250 g masła
250 g miodu
250 g cukru
600 g mąki
20 g kakao
pół łyżeczki sody oczyszczone
50 g przyprawy korzennej

Lukier królewski:
95 g białek (użyłam pasteryzowanych białek w płynie Farma Białka)
500 g cukru pudru
25 ml soku z cytryny

Puzzle z piernika

https://cakeit.pl/bialkowplynie
https://cakeit.pl/bialkowplynie
https://cakeit.pl/bialkowplynie


Opis przygotowania:

Pierniki:
1. W garnku umieść masło, miód i cukier. Podgrzewaj aż cukier rozpuści się.
Odstaw do wystudzenia.
2. Do misy przesiej suche składniki i wymieszaj.
3. Suche składniki połącz z wystudzoną masą miodowo-maślaną.  Wstaw do
lodówki na kilka godzin.
4. Schłodzone ciasto rozwałkuj na grubość około 3 – 4 mm.  Wytnij kwadrat o
bokach 17 cm, a w środku wytnij choinkę lub inny kształt. Pozostałe ciasto
potnij nożem tak, aby powstały elementy układanki o podobnej wielkości. 
5. Wycięte elementy piecz przez około 10 – 15 minut w temperaturze 160°C.
6. Delikatnie spiłuj brzegi za pomocą tarki.

Lukier królewski:
1. Przesiany cukier puder ucieraj z białkami przez ok. 10 minut. 
Dodaj sok z cytryny i wymieszaj
2. Worki cukiernicze wypełnij kolorowymi lukrami. 
3. Lukrem o normalnej konsystencji wykonaj zarys pierniczka.  
4. Wypełnij środek lukrem o płynnej konsystencji. Szpikulcem wyrównaj
lukier. Wysusz jeden element zanim zaczniesz lukrować kolejny.
5. Lukrem o normalnej konsystencji wykonaj śniegi i lampki na choince. 

Puzzle z piernika

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/

