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ALMOND BAKET STAFFS / „MIGDAŁOWE BATONY” 

 

Klasyczny ... MIGDAŁOWY BATON pozostaje zawsze prawdziwym klasykiem.  

W rzeczy samej, wszyscy piekarze wiedzą, jak zrobić sztaby,  

ale jak naprawdę zrobić najlepiej wyglądający i najsmaczniejszy baton z migdałami? 

Składniki ciasto puff pastry  

Inne składniki: pasta z migdałów 

Przygotowanie i porady: 

• Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka i masz czysty stół warsztatowy.  

   Jest to dobre w organizacji pracy i sprawia, że przygotowanie ciasta staje się przyjemniejszym procesem. 

• Idealny stosunek wynosi 100g ciasta i 175g pasty migdałowej. 

• Rozwałkuj ciasto i obracaj je o ¼  kilka razy, aby zminimalizować skurcz w jedną stronę. 

• Upewnij się, że po zawinięciu ciasta z pastą z migdałową baton z ciasta jest lekko wilgotny  

   (mokra powierzchnia może spowodować pęcherze lub pęknięcie). 

• Obracaj baton w taki sposób, aby zachodziło  ciasto na ciasto (od 2 do 3 cm) zachodząc na siebie.  

   Będziesz mógł wyczuć szew z tyłu kciukiem,  aby baton został poprawnie zamknięty. 

• Zamknij ścianki batonu szczelnie. 

• Połóż baton na blasze do pieczenia i upewnij się, że brzegi ze szwami leżą na prostych liniach, a następnie za pomocą dłoni,   

   delikatnie naciśnij końcówki tak, aby lekko pochyliły się do przodu, szwy muszą leżeć identycznie. 

• Posmarować batony jajkiem najlepiej 2 częściami całego jajka i 1 żółtkiem jaja, co daje pełniejszy kolor.  

   Pędzlem nakładaj tak daleko jak to możliwe w kierunku szwu, ale nie smaruj szwu. Ładnie upiec. 

• Pozostaw batony na co najmniej 30 minut, tak aby każde napięcie się rozluźniło, a ciasto przyjęło jajko. 

• Upewnij się, że piekarnik jest gorący i posmaruj jajkiem batony po raz drugi. 

• Po posmarowaniu batony po raz drugi muszą być przełożone do piekarnika. 

• Zaleca się pieczenie w wysokiej temperaturze w początkowej fazie przed obniżeniem temperatury  

   (235°C, aby rozpocząć, a następnie do 205/195°C). Czas pieczenia od 22 do 30 minut max. 

• Przed pakowaniem odczekaj, aż batony ostygną. 


