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CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE PORȚII: 10-12 

314 kcal 15,8g 2g 3,6g 42,6g 24g 0,3g 1,2g 50 DE MINUTE

1.  Preîncălziți cuptorul la 180 ºC/350 ºF/ treapta 4. Tapetați o formă de chec cu hârtie de copt (de aproximativ  
12 cm x 22 cm și cu o adâncime de 7 cm). 

2. Amestecați bine toate ingredientele pentru aluat într-un castron până când se omogenizează. 
3. Dați lămâia pe răzătoarea mică, apoi combinați scorțișoara și ghimbirul cu coaja rasă de lămâie.
4. Feliați subțire merele, așezați-le în alt castron, apoi stoarceți peste ele jumătate din zeama de lămâie. 
5.  Adăugați 3 linguri de zahăr brun și amestecați-le bine cu mâinile, asigurându-vă că toate feliile de mere sunt 

acoperite cu zahăr. 
6.  Transferați aluatul obținut în forma de chec pregătită, apoi așezați peste acesta feliile de mere, apăsându-le 

cu grijă în aluat. 
7.  Presărați deasupra zahărul rămas, apoi dați forma la cuptor timp de 35-40 de minute sau până când prăjitura 

e aurie și crescută. Pentru a verifica dacă este pătruns, înțepați checul în centru cu o scobitoare sau cu un 
bețișor de cocteil. Dacă scobitoarea iese curată, înseamnă că prăjitura este gata. 

8.  Lăsați checul să se răcească în formă timp de câteva minute, apoi ridicați-l și transferați-l pe un grătar până 
se răcește complet, înainte de a-l tăia și servi. 

1 lămâie 
½ lingură de scorțișoară măcinată 
½ lingură de ghimbir măcinat 
2 mere 
4 linguri de zahăr brun 

ALUAT: 
300 g de făină cu agent de creștere 
175 g de zahăr 
200 ml de lapte semidegresat 
175 ml de ulei din sâmburi de struguri sau 
floarea-soarelui 
1 ou mare de la găini crescute în aer liber

Am făcut un aluat de bază folosind ingrediente pe care cel mai probabil le aveți deja în cămară, apoi 
l-am transformat într-o gustare delicioasă adăugând mere și mirodenii. Puteți să înlocuiți fructele 
folosite – smochinele, jumătățile de caise și afinele vor fi delicioase (orice fruct care nu e prea zemos 
va merge perfect cu acest aluat).
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