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Składniki na babeczki:

• 240 g mąki pszennej,
• 220 g cukru,
• 40 g kakao,
• 265 ml mleka,
• 75 ml oleju roślinnego,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• 1 łyżka ekstraktu waniliowego,
• 1 łyżka octu,
• 1/4 łyżeczki soli.

Wykonanie babeczek (12 sztuk):

1. W misce wymieszaj suche składniki: mąkę, kakao, proszek do pieczenia i sól.
2. W oddzielnym naczyniu połącz mleko, olej i ekstrakt.
3. Połacz zawartość obu misek i dokładnie wymieszaj całość. Na końcu dolej do masy ocet i 

jeszcze raz zmiksuj ciasto.
4. Przelej ciasto do foremek na muffinki wyłożonych papierowymi papilotkami. Postaraj się, 

aby równomiernie rozlać masę do każdego gniazda formy - zużyłam około 2 łyżek ciasta na 
jedną muffinkę, a moja forma składa się z 12 gniazd.

5. Piecz babeczki około 20 -25 minut w temperaturze 180ºC lub do suchego patyczka. 
Pozostaw je do ostygnięcia, a następnie delikatnie usuń papilotki.

Składniki na kremy:

• 200 g serka mascarpone,
• 200 g śmietany kremówki,
• 4-5 łyżek cukru pudru,
• zielony barwnik spożywczy,
• 100 g gorzkiej czekolady.

Wykonanie kremu:

1. Gorzką czekoladę połam w kostki i roztop w kąpieli wodnej, a następnie pozostaw do 
przestygnięcia. Do kolejnego etapu czekolada nie może być gorąca, ale musi pozostać 
utrzymana w płynnej formie.

2. Serek mascarpone zmiksuj z cukrem pudrem. Podziel go na dwie części. Jedną część 
wykorzystasz do kremu czekoladowego, a drugą do śmietankowego.

3. Schłodzoną śmietanę kremówkę ubijaj do momentu aż zacznie gęstnieć. Tak samo jak w 
przypadku kremowego serka - połowa śmietany trafi do każdego rodzaju kremu.



4. Do pierwszej części serka z cukrem dodaj roztopioną czekoladę i zmiksuj całość. Przełóż 
połowę ubitej kremówki i delikatnie zamieszaj, a uzyskasz krem czekoladowy.

5. Drugą część serka połącz z pozostałą śmietaną oraz kilkoma kroplami barwnika, a uzyskasz 
krem śmietankowy o zielonym kolorze. Kremy przechowuj w lodówce.

Dodatkowe składniki:

• 250 g gorzkiej czekolady,
• kolorowe drażetki czekoladowe.

Wykonanie "rączek" Kociołkowych Piegusków:

1. Gorzką czekoladę roztop w kąpieli wodnej.
2. Przelej kilka łyżek gęstniejącej czekolady do rękawa cukierniczego, tuby z papieru (z 

obciętą końcówką) lub do butelki z tzw. dzióbkiem. Będzie Ci łatwiej wyciskać czekoladę i 
nadawać obręczom odpowieni kształt. Na papierze do pieczenia formuj z czekolady rączki 
do kociołków. Sprawdź wcześniej wielkość babeczek, żeby rączki nie były za duże. Dla 
ułatwienia możesz narysować szablony na papierze i później wyciskać czekoladę po 
narysowanym kształcie. Pozostaw uszka kociołków do zastygnięcia (możesz też umieścić je 
w lodówce).

3. Pozostałą część płynnej czekolady wykorzystaj do otoczenia spodu i boków każdej z 
babeczek - dzięki temu utworzysz stabilną postawę dla każdego kociołka i wyrównasz 
ewentualne nierówności powstałe podczas zdejmowania papilotek z babeczek. Układaj 
zanurzone w czekoladzie muffinki na papierze do pieczenia i pozostaw je do zastygnięcia 
czekolady.

Składamy kociołki:

1. Kiedy czekolada zdobiąca kociołki zastygnie, zacznij dekorować babeczki. Krem 
czekoladowy przełóż do rękawa cukierniczego wyposażonego w owalną końcówkę. Utwórz 
okrągłe obręcze na wierzchu każdej muffinki. Wygładź boki babeczek nożem lub szpatułką.

2. Zielony krem umieść rękawie cukierniczym i za pomocą szprycy o ozdobnej końcówce 
wyciskaj na środku każdej babeczki małe gwiazdki przypominające kipiący eliksir.

3. Udekoruj każdy Kociołek kilkoma drażetkami i delikatnie powciskaj w krem przygotowane 
wcześniej rączki kociołków. Kociołkowe pieguski przechowuj w lodówce.
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