
o căsUță dIn tUrTă dUlCe
Ingrediente pentru aluat:

165g miere
100g zahăr alb granulat
30g melasă
2g ghimbir pudră
2g scorțișoară

Ingrediente pentru glazură:

30g albuș
5g suc de lămâie
210g zahăr pudră, cernut

Pașii pentru glazură:

1. Combinați toate ingredientele într-un bol și mixați la viteză mare pentru 5-7 minute sau 
până obțineți o glazură fermă, deschisă la culoare.
2. Dacă e prea moale, mai adăugați zahăr pudră. Dacă e prea tare, mai adăugați zeamă de 
lămâie sau apă. De asemenea, o puteți împărți în porții mai mici și colora. Păstrați-o însă 
mereu acoperită cu folie pentru a evita să formeze crustă.
3. Puneți glazura în poș și decorați elementele căsuței coapte și răcite.
4. Lăsați la uscat minim 1 oră înainte de a le asambla.
5. Uniți elementele decorate între ele cu glazura, lipindu-le și de un platou de carton sau disc 
de tort drept suport (la bază).
6. Folosiți-vă de pahare pentru a susține pereții până la uscare. Acoperișul este ultimul
element fixat. Folosiți glazură suficientă pentru a vă asigura că face priză cum trebuie.
7. Lasați la uscat minim 1 oră înainte de a muta căsuța.

Pașii pentru aluat:

1. Combinați mierea, zahărul și melasa într-un vas și puneți pe foc mic.
2. Adăugați condimentele și dati compoziția în clocot.
3. Adăugați bicarbonatul, ținând pe foc mic, urmat de unt. Amestecați până la omogenizare.
4. Transferați compoziția într-un bol și răciți până ajunge la punctul în care mai este doar ușor 
călduță la atingere.
5. Adăugați oul, urmat de sare și făină, treptat.
6. Frământați un aluat ce are consistența unei plastiline.
7. Dați la frigider minim 6 ore.
8. Luați bucăți de aluat și întindeți-l în foi subțiri de 3-4mm grosime. Înfăinați ușor masa de 
lucru dacă e nevoie.
9. Tăiați bucățile de care aveți nevoie (conform șablonului): 2 bucăți acoperiș, 1 bucată față,
1 bucată spate, 2 bucăți pereți laterali.
10. Coaceți la 180C pentru 12-15 minute sau până devin ușor aurii. (Important: când sunt 
fierbinți sunt încă ușor moi la atingere. Ele se vor întări pe măsură ce se răcesc.)

1g cuișoare pudră
8g bicarbonat de sodiu
125g unt
50g ou
2g sare
420-450g făină 000



1 bUcAtA FaȚă

1 bUcAtA SpAtE
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2 bUcăȚi
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