Fursecuri festive
10 retete de fursecuri, biscuiti, turta dulce pentru sarbatori delicioase
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Cuvant inainte
Aceasta carticica contine o mica colectie de fursecuri biscuiti, turta
dulce, retete de familie, preferate de cei dragi si acel unic gust dat de
dulciurile gatite din inima in casa. Speram sa va inspire in alegera
meniului si sa va faca pregatirile de sarbatori putin mai usoare.
Cu drag, Claudia si Laura

Ce frumos se termină anul la noi! Deși este iarnă și e frig, cu toții așteptăm Sărbătorile,
ca să ne adunăm în jurul bradului de Crăciun pentru a ne bucura cu toții de magie…
Pentru că Sărbătorile de Iarnă poartă în ele o magie ce ne face mai buni, ca să primim
cu toții vestea minunată a Nașterii Mântuitorului. Iar copiii parcă sunt cei ce se bucură
și mai mult!
O mulțime de bucate alese gătesc gospodinele și gospodarii, pentru o masă
îmbelșugată, care-i îmbie pe toți la povești, la veselie și la cântece de bucurie. Dar pe
lângă mâncare, colinde și brad împodobit nu pot să lipsească niciunde în lumea
creștină dulciurile.
Există peste tot în lume prăjituri care se prepară doar de Crăciun, nu pentru că nu ar
putea fi făcute oricând în decursul anului, ci pentru că sunt special concepute ca să
simbolizeze această sărbătoare. Iar ceea ce se face de Crăciun, este bun și pentru Anul
Nou, pentru ca bucuria să fie deplină.
Turta dulce, cu diverse arome, sub diverse forme și ornată în fel și chip este specifică
multor țări europene. Ciocolata de asemenea este omniprezentă, fie sub formă de
bomboane sau de Moși Crăciuni, fie sub formă de creme în felurite prăjituri.
Marțipanul este și el un ingredient de bază în foarte multe rețete.
Torrone (un fel de halviță) este nelipsit în Italia creștină, deși vine de la arabi.
Cozonacii, cu diverse denumiri și forme există la noi dar și în multe alte țări.
Cornulețe, fursecuri, prăjituri cu creme, se pot găsi de Sărbători în toate casele din

toate țările.
Am enumerat doar câteva dintre minunatele dulciuri de Crăciun și de Anul Nou, ca să
va facem curioși și să va provocam să căutați rețetele din această carte, să încercați să
le preparați și să le mâncați cu mare plăcere.
Este o colecție mică, dar care sperăm să vă fie de folos!
Sărbători Fericite!

Cine sunt autoarele
Aceasta carte de fursecuri este roul unei colaborari intre doua
bloggerite culinare,prietene virtuale si avand doua pasiuni comune:
mancarea buna si rasfatatul celor dragi

Claudia - economist de profesie, soție și mămică cu normă întreagă.
O gasiti pe blogul culinar Lecturi si arome dar si pe blogul de lifestyle
Softblog.
”Gătitul este una dintre pasiunile mele și încerc pe cât posibil să am
un stil de alimentație și de viață cât mai sănătos.”
Laura - profesor de meserie, sotie si mamica a doi nazdravani
Pe blogul ei Casuta Laurei, nu veti gasi doar retete ci si idei de
organizare si gospodarie.
”Acest blog a inceput ca un capriciu: eram gravida in luna a saptea si
doream ceva nou si interesant in asteptarea…marelui eveniment. Micul capriciu s-a
transformat intr-o mare pasiune.”
Am alcatuit aceasta colectie cu mult drag si speram sa va fie de folos in perioada care
urmeaza.
Cu drag, Claudia si Laura

Fursecuri fragede cu gem
O reteta de fursecuri delicioase, simple si aromate
Linkul originar al retetei Fursecuri fragede cu gem
Claudia - www.lecturisiarome.ro

Ingrediente
40 de grame de zahar pudra
110 grame de unt 65% grasime
165 de grame de faina alba de grau tip 000 (plus doua linguri pentru masa de lucru)
un galbenus de ou

o lingurita de praf de copt
un varf de cutit de sare
o lingurita de esenta de vanilie
gem de prune fara zahar (pentru umplut)

Mod de preparare
1. Se freaca galbenusul cu zaharul, se adauga untul la temperatura camerei si se
omogenizeaza
2. Se cerne faina si se amesteca cu praful de copt si sarea.
3. In crema de unt, zahar si ou se adauga o lingurita de esenta de vanilie si apoi faina
cu praful de copt, amestecam bine pana se omogenizeaza si obtinem un aluat moale
si nelipicios.
4. Dam aluatului o forma de bila mare, il invelim in folie transparenta de bucatarie si
apoi dam aluatul la rece, in frigider pentru cel putin doua ore.
5. Aprindem cuptorul la temperatura medie (190 grade) si pregatim o tava, punand
6.
7.
8.
9.
10.

hartie de copt in ea.
Scoatem aluatul din frigider si il impartim in doua. O parte o dam iar la frigider iar din
celalalta incepem sa formam fursecurile
Pe masa de lucru presarata cu faina, intindem aluatul cu ajutorul unui sucitor si
decupam stelute cu ajutor formelor speciale de facut fursecuri si le punem in tava.
Restul de aluat care ramane dupa decupare il intindem iar si repetam formarea
stelutelor. Procedam la fel pana terminam de facut toate stelutele de aluat.
Dam tava la cuptor pentru aproximativ un sfert de ora.
Cat se coc fursecurile reluam procedeul de formare a acestora, cum am explicat mai
sus, insa de data asta vom decupa in mijloc un mic rotund. Daca nu aveti forma
speciala puteti cauta ceva mic, de marimea unui degetar, cum ar fi un capacel de la o
sticla mica de medicamente. Punem fursecurile in tava si le coacem la fel ca si pe

prima serie.
11. Dupa ce fursecurile s-au racit complet ungem partile fara gaura cu gem si deasupra
potrivim si lipim pe cele care au gaura in mijloc.
12. Le dam la rece pana a doua zi si apoi le pastram in recipiente inchise cum sunt, de
exemplu, cutiile pentru pastrat prajiturile.
13. Le putem pudra, sau nu, in functie de gust cu zahar pudra vanilat.

Fursecuri cu ciocolata
O reteta cu gust intens de ciocolata si o aroma subtila de portocale,
desertul perfect pentru un rasfat in anotimpul infrigurat al iernii
Linkul originar al retetei -Fursecuri cu ciocolata
Laura - www.casutalaurei.ro

Ingrediente
100 gr. ciocolata menaj
120 gr. faina alba
60 gr. zahar
1 ou
60 gr. unt
15 gr. cacao amara
35 gr. zahar pudra
1 varf de cutit drojdie uscata
esenta de portocale
putina sare

Mod de preparare
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Preincalzim cuptorul la 160 de grade C. Intre timp...
Intr-o craticioara, topim la foc mic untul si adaugam ciocolata rupta bucatele.
Amestecam bine pana se topeste si compozitia se omogenizeaza.
Adaugam zaharul si amestecam in continuare pana se dizolva.
Luam craticioara de pe foc, adaugam oul, esenta de portocale, amestecam energic
pana se incorporeaza. Am avut emotii cu oul caci nu vroiam sa-l transform in papara,
asa ca intai l-am spart in alt bol, l-am batut ca pentru omleta, apoi am turnat in
ciocolata fierbinte si luata de pe foc si am amestecat energic.
Cernem faina si o amestecam cu cacaua, drojdia, putina sare.
Turnam amestecul de faina in compozitia de ciocolata, omogenizam.
Turnam zaharul pudra intr-o farfurie, tapetam tava ori cu faina si unt, ori cu o foaie
de copt.
Cu o lingura, luam bile de aluat, il rotunjim in maini si il dam prin zaharul pudra dupa
care il asezam in tava avand grija sa fie 2 - 3 cm intre doua fursecuri asezate una
langa alta.
Se coace timp de jumatate de ora, pana face o crusta crocanta (cu aspect crapat) pe
suprafata.

11. Dupa ce le scoatem din cuptor, le lasam sa se raceasca inainte de a le pune la
pastrare intr-o cutie ermetica.

Fursecuri arici
Fursecuri arici este una dintre cele mai simple retete de fursecuri
posibile, pe cat de simpla si rapid de facut, pe atat de gustoasa.
Linkul originar al retetei - Fursecuri arici
Claudia - www.lecturisiarome.ro

Ingrediente
200 gr. de unt (100 gr. cu 65% si 100 gr. cu 80%)
250 gr. de faina tip 000
70 gr. de zahar
50 gr. de portocale confiate
120 gr. de nuca tocata grosier
un albus de ou

Mod de preparare
1. Untul, la temperatura camerei, il frecam bine cu zaharul pana cand acesta se topeste.
Nota! Eu am folosit unt cu diferite procente de grasime pentru ca nu am dorit ca
fursecurile sa fie chiar asa de grase insa daca nu aveti probleme de sanatate, ideal ar
fi sa folositi doar unt de 89% grasime.
2. Adaugam portocalele confiate si apoi faina si amestecam totul foarte bine pana cand
obtinem un aluat compact si omogen pe care il lasam la rece jumatate de ora, invelit
in folie alimentara.
3. Dupa jumatate de ora aprindem cuptorul la 190 de grade si pregatim tava de la
cuptor, pe care punem hartie de copt.
4. Batem albusul spuma, doua minute.
5. Formam, din aluat, mici bilute pe care le tavalim intai prin albus si apoi prin nuca
tocata.
6. Punem, pe masura ce le formam, fursecurile, in tava si cand terminam de prelucrat
tot aluatul dam tava la cuptor pentru aproximativ 25 de minute, in functie de cuptor,
fiind atenti doar sa inceapa sa se rumeneasca usor.
7. Cand sunt gata, le scoatem din tava, cu atentie, pentru ca sunt fragede si le lasam la
racit.

Fursecuri spirala
Aceste fursecuri spirala sunt pe cat de interesante ca aspect, pe atat de
usor de preparat.
Linkul originar al retetei - Fursecuri spirala
Laura - www.casutalaurei.ro

Ingrediente
250 gr. faina (cernuta)
1 ou
125 gr. unt
50 gr. zahar pudra
1 lingura lapte
2 linguri cacao
1 pliculet praf de copt
1 pliculet praf de amoniu
1 albus
1 plic zahar vanilat

Mod de preparare
1. Amestecam 200 gr faina cu untul si oul, adaugam zaharul, zaharul vanilat si lingura

cu lapte. Initial am incercat sa mixez aluatul dar am ajuns la constatarea ca e mai
usor de framantat cu mana si iese mai bine.
2. Odata framantat si omogenizat, rupem aluatul in doua parti egale.
3. In prima, adaugam restul de faina si framantam sa se incorporeze (eu n-am pus chiar
50 de grame, mi s-a parut mult), in cealalta parte am adaugat cacao si am framantat
bine bine.
4. Ambele aluaturi le infasuram separat in folie alimentara din aceea transparenta si leam pus la rece – in frigider de preferinta dar fiind afara vremea pe care o stim toti,
am…improvizat si am lasat aluatul pe balcon, la aer .
5. Dupa o jumatate de ora, luam aluaturile si cu un sucitor, le intindem pe rand – sa fie
cat de cat de dimensiuni, latime – lungime egale. Batem albusul si ungem cu el cele
doua ….foi, le punem una peste alta si le rulam.
6. Invelim din nou in folie si lasam la rece pentru inca 2 ore.
7. Incingem cuptorul, tapetam tava cu unt si faina (eu una am preferat varianta mai
lenesa - am folosit hartie de copt ),
8. Scoatem aluatul rulat si-l …..feliem in bucati de circa un cm.
9. Asezam fiecare bucata in tava tapetata si coacem cam 10 – 12 minute, nu mai mult
ca se intaresc – pacat de fragezime s-o stricam.

Fursecuri fragede cu nuca
Fursecuri pe cat de simple pe atat de gustoase si aromate.
Linkul originar al retetei - Fursecuri fragede cu nuca
Claudia - www.lecturisiarome.ro

Ingrediente
200 grame de unt cu 82% grasime
300 grame de faina (plus faina pentru masa de lucru)
70 grame de zahar

150 grame de nuca
optional
50 de grame de ciocolata neagra
doua linguri de lapte

Mod de preparare
1. Untul, la temperatura camerei, il frecam bine cu zaharul pana acesta se topeste si
totul devine ca o crema
2. Adaugam nuca si apoi faina si le incorporam bine pana cand obtinem un aluat moale
dar nelipicios. La nevoie mai adaugat putina faina.
3. Dam aluatul la frigider pentru minim jumatate de ora ca sa se intareasca putin si sa il
putem modela
4. Inainte de a ne apuca de facut fursecurile aprindem cuptorul la foc mediu (180 de
grade) si pregatim o tava pe care pune hartie de copt
5. Scoatem aluatul din frigider si rupem din el bucati mici pe care le modelam, cu
ajutorul mainilor, sub forma de sfere dupa care apoi le aplatizam dandu-le forma de
fursecuri.
6. Le punem in tava si dam tava la cuptor pentru aproximativ 10 minute-un sfert de ora
pana cand vedem ca incep sa se rumeneasca pe fund.
7. Cand sunt gata scoatem tava din cuptor, lasam un pic sa se raceasca, si cu mare grija
scoatem fursecurile din tava si le asezam pe un platou. ATENTIE! Fursecurile sunt
foarte, foarte fragede si se rup foarte usor asa ca ar fi indicat sa folositi o paleta cand
le scoateti din tava si sa le manevrati cu grija pentru a nu se rupe.
8. Dupa ce am terminat de facut toate fursecurile le dam la rece pana a doua zi cand le
putem orna dupa preferinta cu putina ciocolata pe care o topim impreuna cu o
lingura-doua de lapte si apoi o punem intr-o punguta taiata putin la un capat si
ornam cu ea fursecurile in modelul dorit.
Puteti, de asemenea, sa formati din aluat nu doar fursecuri rotunde ci si mici
cornulete. Faceti din aluat suluri subtiri pe care le taiati bucati, le indoiti si le subtiati
putin la capete.
E de preferat sa tineti fursecurile intr-o incapere cu temperatura mai scazuta si fara
umiditate sau intr-o cutie de metal pentru a se pastra mai bine.

Biscuiti bretoni cu unt
sarat
Biscuiti bretoni cu unt sarat, traditionali si deliciosi
Linkul originar al retetei - Biscuiti bretoni cu unt sarat
Laura - www.casutalaurei.ro

Ingrediente
250 gr . faina
o jumatate de lingurita praf de copt
120 gr . zahar
120 gr . unt sarat daca nu aveti unt sarat (puteti sara niste unt dulce - proportia este
de 15 gr. sare la 80 gr. unt)

2 oua
1 - 2 linguri lapte

Mod de preparare
1. Am amestecat faina cu praful de copt.
2. Am batut spuma untul sarat cu zaharul, am adaugat si un ou.
3. Incorporam faina pe care am cernut-o in prealabil, am inceput sa framant aluatul initial am facut-o cu mixerul dar apoi am ajuns la concluzia ca este mult mai usor cu
mana. Daca aluatul este prea tare sau uscat, putem adauga una - doua linguri de
lapte.
4. Am infasurat aluatul in folie alimentara si am pus la frigider pentru o jumatate de ora.
5. In acest timp, aprindem focul in cuptor si-l incingem la 180 grade.
6. Pe planseta tapetata cu faina am intins o foaie de 1 cm grosime din care am inceput
a decupa fursecuri de formele dorite pe care le-am asezat pe o tava tapetata cu foaie
de copt.
7. Intr-un blidisel am spart un ou si l-am batut ca pentru omleta
8. Am uns biscuitii cu oul batut si le-am pus in cuptor la copt 10 - 15 min in cuptorul
incins, pana devin rumene si aurii.

Turta dulce glazurata
Minunat desert traditional, specific sarbatorilor de iarna
Linhul originar al retetei este Turta dulce glazurata
Claudia - www.lecturisiarome.ro

Ingrediente

turta dulce
480 g faina (impartita in 150g + 330g)
225 grame de zahar (in reteta originala sunt 260 grame!)
125 mililitri de apa
50 grame de unt
un ou
1/2 lingurita bicarbonat de sodiu
un varf de cutit cu sare
o lingura de mix de condimente pentru turta dulce (eu am luat gata preparat de la
LIDL)
glazura
un albus de ou
100g zahar pudra
2 linguri de apa fierbinte

Mod de preparare
1. Incepem prin a face un sirop de zahar astfel topind, la foc mediu, intr-o craticioara de
inox o lingura plina cu zahar, pana cand acesta se caramelizeaza si capata o nuanta
maro inchis. Turnam peste zahar 125 ml apa clocotita si asteptam ca acesta sa se
topeasca.
2. Cand zaharul s-a topit adaugam mixul de condimente, restul de zahar si amestecam,
tot la foc mediu, pana se topeste zaharul. Normal ar fi ca aceasta operatiune sa o
facem pana cand lichidul ajunge la 75 grade C (asa explica Codruta in reteta) insa
cum nici eu nu am avut termometru am mers pe intuitie. Ideea e sa nu ajunga sa
clocoteasca. Cand consideram ca a ajuns la temperatura respectiva luam craticioara
de pe foc.
3. Adaugam in siropul fierbinte respectiv 150 grame de faina, toata odata, si
amestecam bine de tot, cu o lingura de lemn sau cu un tel, pana ce compozitia
devine omogena, fara cocoloase.
4. Lasam sa se raceasca putin si cat este calda inca adaugam untul si amestecam bine
ca sa se topeasca si sa se incorporeze in compozitie dupa care adaugam si oul.
5. Preincalzim cuptoul la foc mediu (180 de grade) si pregatim o tava, punand hartie
de copt pe fundul acesteia.
6. Intr-un castron, amestecam restul de faina cu sarea si bicarbonatul si apoi o
adaugam treptat peste compozitia pe care am obtinut-o mai devreme.
7. Framantam aluatul pana ce aluatul devine elastic si nelipicios. La nevoie mai
adaugati o lingura de faina!

8. Rupeti din aluat bucati cam de marimea unei nuci si le modelati cu ajutorul palmelor
in forma de bila.
9. Puneti-le in tava si lasati loc intre ele aproximativ 2 cm pentru ca aceste vor creste la
copt si in felul acesta evitati sa se prinda na de cealalta.
10. In timp ce lucrati bilele, acoperiti tava cu un prosop umed sau o folie de plastic, ca sa
evitati uscarea aluatului.
11. Coaceti turta dulce timp de 25 – 30 de minute, in functie de marimea pe care ati aleso. Daca ati facut bucati mici, de, nu coaceti mai mult de 10 minute.
12. Aluatul copt trebuie sa ramana oarecum moale la atingere, caci se va intari pe
masura ce se va raci. Scoateti imediat tava din cuptor. Daca o veti lasa sa se usuce in
cutor, turta dulce va fi prea tare cand se va raci complet.
13. In timp ce turta dulce se coace sau chiar a doua zi pregatim glazura din albus astfel:
intr-un vas curat, fara urma de grasime, batem bine albusul cu telul (sau mixerul),
pana devine spuma, adaugam treptat zaharul pudra si continuam sa batem pana
cand spuma devine lucioasa. In acest moment adaugam apa fierbinte si amestecam
bine.
14. Glazuram turta dulce foarte simplu, adaugand intr-un vas de plastic cu capac o
lingura sau doua de glazura din albuste, punem doua sau trei bucati de turta dulce
inauntru si, inchidem capacul si scuturam bine vasul in toate partile. Scoatem cu
ajutorul unei furculite, bucatile de turta dulce pe un gratar de inox (asa cum vedeti in
fotografie) sau pe o farfurie/ folie si continuam procedeul si cu restul de turta dulce
pana o glazuram toata.
15. Dam la rece si lasam sa se usuce glazura.
16. Pastram turta dulce in vase inchide ermetic in care putem adauga, eventual, bucati
de mar pentru a se pastra proaspata.
17. In timp, daca aveti rabdare si nu o mancati, ea va deveni din ce in ce mai frageda

Fursecuri cu nuca de
cocos
Fursecuri aromate, crocante la exterior si moi in interior cu o textura din
aceea de ti se topeste in gura, un desert traditional pentru regiunea Goa
(India) unde se gatesc mai ales de Craciun.
Linkul originar al retetei - Fursecuri cu nuca de cocos
Laura- www.casutalaurei.ro

Ingrediente
150 gr. nuca de cocos
250 gr. gris
250 gr. zahar
180 ml apa
2 linguri unt topit
2 oua mari
8 - 10 bucati cardamom - transformate in pudra fina – circa o lingurita jumatate
putina sare

Mod de preparare
1. Nuca de cocos trebuie sa aiba o textura mai marunta, asadar am bagat-o in robot si
am mixat-o nitel. Nu mult caci nu vrem s-o transformam intr-o pasta. O punem
deoparte.
2. Intr-o tigaie neadeziva incinsa pe foc, punem grisul si mestecampe foc mediu pana
cand incepe sa raspandeasca o usoara aroma si incepe a-si schimba culoarea. Nu
dureaza mai mult de cateva minute.N-o lasati sa se coloreze.Turnam grisul intr-un
blidisel si-l punem deoparte.
3. In aceeasi tigaie, turnam apa, adaugam zaharul, aprindem iar focul, la flacara medie,
si amestecam pana se dizolva zaharul. Lasam in continuare pe foc sa fiarba inca vreo
doua minute. Stingem focul. Ideea este ca siropul de zahar abia ar trebui sa se
formeze dar inca sa fie apos cand oprim focul.In nici un caz sa nu-l fierbem pana
cand se ingroasa.
4. Adaugam la acest sirop grisul, amestecam bine.
5. E momentul sa adaugam si nuca de cocos, sarea, untul topit dupa care amestecam
bine toate ingredientele.
6. Punem tigaia iar pe foc mediu si mestecam in compozitia de aluat pana cand e
foarte fierbinte si formeaza cocoloase. Toata operatiunea dureaza cam doua - trei
minute.
7. Luam aluatul de pe foc si sa-l punem deoparte ca sa se raceasca la temperatura
camerei.
8. Punem aluatul intr-un bol, il invelim in folie transparenta si-l punem la frigider cel
putin opt ore, ideal ar fi sa-l lasam acolo peste noapte.
9. A doua zi, scoatem aluatul de la frigider si-l lasam la temperatura camerei cateva ore.
10. Separam albusurile de galbenusuri - pe acestea din urma le batem usor cu o furculita
ca sa le spargem.
11. Le adaugam la aluat si le omogenizam in compozitie.
12. Adaugam si praful de cardamom (pe care l-am maruntit la robot din semintele de

cardamom) si mestecam bine cu o lingura de lemn sau cu o furculita.
13. Batem albusurile spuma teapana si o incorporam cu grija in aluatul de nuca de
cocos.
14. Avem acum un aluat usor umed si lipicios. Bagam acest aluat din nou la frigider
pentru inca o jumatate de ora pana cand se mai ….intareste putin.
15. Pana una alta aprindem cuptorul la 180 grade C.
16. Tapeta tava cu hartie de copt – e si varianta cu ungerea tavii cu niste unt – dar nu
prea e stilul meu, prima varianta e favorita mea.
17. Rupem din aluat bucati de marimea unei nuci. Consistenta aluatului ar trebui acum
sa fie ferma si sa poata fi manevrat fara dificultate. Daca aluatul e lipicios, il presaram
nitel cu faina inainte de a-i da o forma. Manevram bucatile de aluat in mana ca sa
formam niste bilute,le asezam in tava la distanta una de alta, dupa care le presam in
tava usor cu ajutorul palmei. Le decoram facand deasupra modele tip grill cu
ajutorul unui cutit de bucatarie. Apasam foarte usor formand modelul.
18. Bagam la cuptor si coacem circa 20 – 25 de minute pana se rumenesc usor. Dupa ce
ii scoatem de la cuptor, gata fiind, ii lasam sa se raceasca dupa care depozitam
fursecurile in recipiente ermetice – de preferinta o cutie ermetica speciala pentru
biscuiti.

Fursecuri fragede cu nuca
si cacao
Niste fursecuri delicioase si usor de facut
Linkul originar al retetei - Fursecuri fragede cu nuca si cacao
Claudia - www.lecturisiarome.ro

Ingrediente
250 gr. faina tip 000
100 gr. unt
4 linguri zahar
1 ou
1/2 plic praf de copt
1 lgt cacao
un varf de cutit de ghimbir praf
un varf de cutit de scortisoara praf
un praf de sare

Mod de preparare
1. Frecam bine untul cu zaharul si apoi adaugam oul batut bine dupa care
omogenizam compozitia.
2. Separat amestecam faina cu praful de copt, cacaua, ghimbirul, scortisoara.
3. Combinam ingredientele lichide cu cele solide, amestecand pana cand rezulta un
aluat omogen si care nu se mai lipeste de maini.
4. Dam aluatului o forma de sfera, il invelim in folie alimentara si il dam la rece pentru
macar o jumatate de ora.
5. Dupa ce il scoatem din frigider, dam drumul la cuptor, la 180 de grade (foc mediu) si
pregatim o tava de copt (punem pe ea hartie de copt sau o ungem cu ulei si
tapetam cu faina)
6. Formam, din aluatul cu unt si cacao bilute de marimea unei nuci pe care le aplatizam
putin si le asezam in tava.
7. Optional, inainte de a le da in cuptor, putem presara peste ele putina ciocolata cu
alune, pe care o tocam in prealabil cu ajutorul cutitului
8. Dam tava la cuptorul incins pentru aproximativ 20 de minute, pana cand incep sa se
coaca pe fund.
9. Cand sunt coapte, scoatem tava din cuptor punem fursecurile pe un gratar ca sa se
raceasca si apoi, pentru a le pastra mai mult timp se asezam intr-o cutie metalica,
inchisa cu capac.

Fursecuri fragede
O reteta de fursecuri fragede, absolut delicioase si foarte rapide
Linkul orginar al retetei - Fursecuri fragede
Laura - www.casutalaurei.ro

Ingrediente
240 ml unt la temperatura camere
175 gr . faina

65 gr . zahar pudra
45 gm amidon
2 lingurite esenta de vanilie
Se mai pot adauga nuci fulgi de ciocolata etc.

Mod de preparare
1. Incalzeste cuptorul la 150 grade C. Este important sa nu supra-incalzim cuptorul,
daca e prea fierbinte, untul si zaharul vor “fierbe” si vei sfarsi cu niste biscuiti foarte
friabili, ce se vor rupe de indata ce pui mana pe ei.
2. Amestecam untul, faina cernuta, zaharul si vanilia cu mixerul, folosind paletele de
aluat, la viteza mica pana ce se incheaga dupa care se schimba paletele, se pun cele
de amestecare si se mai bat 10 minute – nu mai mult, caci nu se mai tine forma cand
se coace.
3. Punem aluatul in pistonul de spritat….
4. Spritam aluatul in forme rotunde pe foaia de copt asezata in tava, umezita in
prealabil.
5. Bagam la cuptor.
6. Dureaza un sfert de ora 20 de minute pana sunt gata, la foc moderat. Prima tura i-am
scos-o deindata ce au inceput a se colora la baza, a doua am asteptat nitel sa se
rumeneasca. Foarte bune ambele variante.
7. Cand sunt gata, se scot, se lasa sa se raceasca si fie se presara cu zahar pudra, fie se
orneaza cu ciocolata topita sau cu glazura tip icing

Sarbatori
fericite!
Zile senine alaturi si pline de iubire de
cei dragi !
Viziteaza-ma pe blogul Lecturi si arome

Un an nou
fericit!
Va dorim un an nou, plin de liniste,
iubire si impliniri in tot ce va
propuneti!
La multi ani!
Te astept pe blogul Casuta Laurei

