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CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE BUCĂȚI: 25-30 

182 kcal 7,9g 4,7g 2,3g 271g 15,1g 0,1g 1,1g 25 DE MINUTE, PLUS TIMPUL DE RĂCIRE 

1.  Preîncălziți cuptorul la 170 °C/325 °F/treapta 3. 
2.  Bateți untul cu zahărul cu ajutorul unui mixer de mână, într-un robot de bucătărie sau cu mâna până când 

compoziția este cremoasă.
3. Spargeți deasupra ouăle unul câte unul, apoi încorporați scorțișoara, făina și praful de copt.
4.  După aceea, înglobați fulgii de ovăz și stafidele până se formează un aluat, apoi dați-l la frigider 30 de minute 

pentru a deveni mai ferm.
5. Tapetați două tăvi de copt încăpătoare cu hârtie pergament.
6.  Rulați bucăți din aluat până obțineți sfere de mărimea unei mingi de golf, apoi împrăștiați-le pe tavă la 

distanță de 3 cm una de alta și aplatizați-le ușor.
7. Coaceți-le 12-15 minute sau până când sunt aurii în jurul marginilor.
8.  Lăsați-le să se răcească pe tăvile de copt 5 minute, apoi mutați-le cu grijă pe un grătar pentru a se răci 

complet.
9.  Așezați un castron termorezistent peste o cratiță cu apă care fierbe încet, asigurându-vă că nu atinge baza 

bolului.
10.  Rupeți ciocolata în castron și încălziți-o până se topește, amestecând din când în când. Înmuiați biscuiții răciți 

în ciocolată și savurați-i imediat sau lăsați-i pe o hârtie pergament ca să se așeze.

200 g de unt nesărat (la temperatura 
camerei) 
100 g de zahăr muscovado 
175 g de zahăr 
2 ouă mari de la găini crescute în aer liber
2 lingurițe de scorțișoară măcinată 
350 g de făină 
2 lingurițe de praf de copt 
100 g de fulgi de ovăz 
200 g de stafide 
100 g de ciocolată neagră de calitate (70%) 

Toată lumea iubește biscuiții buni înmuiați în ceai și cu siguranță nu există biscuiți mai buni decât 
cei făcuți în casă. Dacă vă simțiți creativi, încercați să faceți un sandviș din doi biscuiți cu puțină 
înghețată în mijloc pentru o mega gustare. Îi puteți oferi și drept cadou, mai ales dacă îi cufundați pe 
jumătate în ciocolată și îi lăsați să se usuce înainte de a-i așeza în cutie.

BISCUIȚI CU OVĂZ
& STAFIDE ÎNMUIAȚI ÎN CIOCOLATĂ 

Set de 2 palete bătătoare din 
oțel inoxidabil

Recipes
“Take your everyday cooking

to the next level.”


