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Składniki:

• 120 g miękkiego masła,
• 170 g cukru,
• 1 jajko,
• 230 g mąki,
• 1/4 łyżeczki sody,
• pęczek listów mięty (co najmniej 1/2 listków z doniczkowej mięty)*
• 1 łyżka zielonego barwnika spożywczego**,
• 1 - 1,5 łyżki ekstraktu miętowego***,
• 100 g mlecznej czekolady (lub miętowej, jeśli chcecie wzmocnić smak),
• szczypta soli.

*ilość mięty zależy od Ciebie, ale myślę że dwie garście to wystarczająca ilość; jeśli listki są
malutkie nie ma potrzeby ich rozdrabniać, te większe warto porwać na mniejsze kawałki;
**barwniki spożywcze różnią się intensywnością odcienia, dodawaj barwnik partiami i
sprawdzaj kolor masy, powinna przybrać intensywniejszy kolor niż ciastka na zdjęciu, ponieważ w
trakcie pieczenia ciasteczka nieco wyblakną;
***domowy ekstrakt jest mniej mocny niż sklepowy, warto powąchać masę - powinna mieć
delikatny zapach mięty, jeśli dodasz jej za dużo, będzie zbyt dominowała w smaku; pamiętaj, że
dodajesz także miętę w listkach, która również wpłynie na smak ciastek.

Wykonanie:

1. Czekoladę posiekaj na kawałki (wielkość około 5 mm).
2. Masło i cukier ubij mikserem na gładką, jasną masę.
3. Dodaj do maślanej bazy jajko i ekstrakt, całość zmiksuj do połączania składników.
4. Czas na barwnik - dodawaj go stopniowo do masy, sprawdzając jej kolor (wskazówki

powyżej).
5. Następnie przesiej do masy mąkę, sodę, sól. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki.
6. Na sam koniec wrzuć posiekaną czekoladę i porwane na kawałki listki mięty, rozprowadź je

równomiernie, aby w każdym ciastku można było wyczuć oba składniki.
7. Formuj z masy kulki, które następnie nico spłaszczaj - odmierzaj ilość masy łyżką, wtedy

ciastka będą miały ten sam rozmiar. Układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia z
zachowaniem kilkucentymetrowych odstępów.

8. Piecz ciastka w 180 stopniach bez termoobiegu przez jakieś 18 - 22 minuty. Ważne jest, aby
kontrolować wygląd ciastek w trakcie pieczenia. Gdy tylko spód będzie lekko zarumieniony,
należy je wyciągnąć z piekarnika. Ciastka ostudź na kratce.


