Jouluresepti Tanskasta: Hunajapiparit
Tanskalainen hunajainen pipariresepti. Reseptistä tulee noin 30 pikkuleipää tai yksi piparitalo.
noin 30 kappaletta

Vaikeustaso 2

up to 120 Min.

Ainekset::
Taikina:
2 dl hunajaa
3 dl fariinisokeria
225 g voita
2 tl Dr. Oetker Ruokasoodaa
2 tl kanelia
1 tl inkivääriä
0,5 tl neilikkaa
1 maustepippuria
12 dl vehnäjauhoja
2 tl Dr. Oetker Vaniljasokeria
1 rkl appelsiinin raastettua kuorta
2 kpl kananmunaa

Koristelu:
Dr. Oetker Elintarvikeliimaa (Baking
glue)
2 kpl Dr. Oetker Liivatelehteä
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Taikina:

Dr. Oetker Valkoista Sokerikuorrutetta

Kuumenna hunaja, fariinisokeri ja voi kattilassa. Lisää ruokasooda. Massa
kuplii. Anna jäähtyä noin 15 minuuttia.

punainen

valkoinen, vihreä, vaaleanpunainen ja
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Lisää kananmunat, mausteet, jauhot, vaniljasokeri ja appelsiininkuoriraaste.
Sekoita taikina tasaiseksi. Laita taikina pakastuspussiin ja nosta jääkaappiin.
Anna kovettua 30 minuutin ajan.
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Kaulinta:

Dr. Oetker Christmas koristerakeita

Kuumenna uuni 180 asteiseksi. Jos haluat tehdä taikinasta talon, tulosta
kaava ja leikkaa sen osat irti toisistaan. Kauli taikina jauhotulla alustalla 1/2 cm
paksuiseksi levyksi. Leikkaa levystä muotella mieleisiäsi pikkuleipiä tai kaavan
avulla tarvittavat osat taloon. Nosta piparit lastan avulla leivinpaperin päälle
uunipellille etäälle toisistaan. Paista uunin keskitasolla 10-12 minuuttia.
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Piparitalon kokoaminen ja koristelu:
Koristele talon osat sokerikuorrutteilla ja koristerakeilla. Voit tehdä ikkunalasit
leikkaamalla liivatelehdistä sopivan kokoiset palat ja liimaamalla ne Baking
gluella talon sisäpuolelle ikkunoiden kohdalle. Anna koristelujen kuivua ennen
talon kokoamista. Jos valmistit taikinasta pikkuleipiä, voit toki koristella ne
samaan tapaan.
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Pehmitä Baking glue kuumassa vedessä tai kuumentamalla hetken
mikroaaltouunissa. Leikkaa tarvittaessa seinien reunat tasaisiksi terävällä
veitsellä, jotta osat liimautuvat tasaisesti toisiinsa. Aloita liimaamalla seinät
yhteen. Asettele osat kohdilleen ja pidä hetki paikallaan, jotta liima alkaa
kovettua. Lisää liimaa seinien yläreunoihin sekä kattopalojen yläreunaan.
Liimaa kattopalat paikalleen ja pidä niitä hetki paikallaan, jotta osat eivät ala
valua ennen liiman kovettumista. Anna talon kuivua ennen kuin siirrät sen. Pieni
led-kynttilä tai -lamppu talon sisällä luo jouluista tunnelmaa.
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