Tårtkalas!
Nu vill jag ta och “varna” er lite först, vi ska göra en liten gerbil “tårta”
och den är rätt så fet, därför skulle jag tipsa om att göra den kanske vid
dina gerbilers födelsdag en gång om året ;)
Ja annars är den här en jätte rolig och söt ide för att skämma ut dina gerbiler lite
nångång då och då, den är väldigt enkel och går att göra på 10 minuter, ingen
ugnbehövs heller!
Ingredienser:
– 1 knäckebröd (så naturlig så möjligt utan kryddor eller annat på den, helst I
fullkorn)
– 1 liten bit banan (ca 3 cm räcker gott och väl!)
– lite “fyllning”, som bär, frukt och grönsaker
Utöver det behöver du:
–
–
–
–

en liten skål
en mörtel/en plastpåse och en kastrull (för att smula sönder knäckebrödet)
en muffinsform I papper
en sked

när jag gjorde min egen liten tårta till mina gerbiler använde jag en fullkorns
knäckebröd, och som fyllning sallad och hallon då det va det ända jag hittade

börja med att mosa bananbiten (som verkligen ska vara liten annars blir det en
väldig gegga, ungefär 3-3,5 cm stor räcker gott och väl) I skålen med skeden (ta
gärna en lite mer mogen banan än en som kanske den jag använde då det blir

väldigt svårt att mosa den annars.
Smula sönder knäckebrödet med mörteln eller med kastrullen I plastpåsen tills det
är endast smulor.
Blanda bananen och knäckebrödet I skålen tills det blivit en deg (I början kan det
se ut som om det finns för lite banan men jag lovar det räcker) degen ska inte vara
jätte kladdig utan den ska hålla ihop och vara något formbar.
Här på bilden ser du min bananbit jag använde och hur min lilla deg-boll ser ut I
förhållande till en tesked:

gör den till en boll som ovan och stick ett hål I den lägg in fyllningen och forma
till en boll igen. Ta muffins formen och platta in bollen I den. Strö lite musli eller
liknande över om du vill och ge till dina gerbiler!

