Przepis na masę solną
Przepis jest banalnie prosty… i to jest cudowne w przygotowaniu masy solnej.
Składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, soli i wody. Mąkę i sól przygotowujemy
w takiej samej ilości np.
• 1 szklanka mąki;
• 1 szklanka soli;
• ok. 0,5 szklanki wody.
Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli np.
3 szklanki mąki + 3 szklanki soli + woda. Zacznijmy od tego, że do głębokiej miski
wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. Mieszamy,
rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie mieszamy. Ilość wody jest tu
kluczowym czynnikiem i trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub
stolnicę i ugniatamy, aż będzie gładkie (około 5 minut).

Oddzielamy małą kulkę ciasta, rozwałkowujemy i wycinamy foremkami lub nożem
zaplanowane kształty. Jeśli planujemy resztę masy solnej wykorzystać w innym terminie,
pakujemy do szczelnie zamkniętego pojemnika (np. pojemnika na kanapki).

Jak grube powinno być rozwałkowane ciasto?
Im grubsze tym więcej czasu poświęcimy na suszenie. W przypadku zawieszek na
choinkę czy małych serduszek polecam ciasto o grubości 3 mm. Szybko wyschnie, a
jednak jest na tyle grube, że nie pęka przy pierwszym kontakcie.

Przepis na utwardzoną masę solną
Ważnym składnikiem utwardzającym masę solną jest klej do tapet. Oczywiście nie jest to
już eko-zabawa i na pewno nie powinna trafić w ręce dzieci. Przydaje się przy tworzeniu
dekoracji, które z założenia mają być wytrzymałe.
• 1 szklanka mąki;
• 1 szklanka soli;
• 2 łyżki kleju do tapet
• woda
Mąkę mieszamy z solą i klejem do tapet. Stopniowo dodajemy wodę i ugniatamy masę.
Przy formowaniu i wycinaniu trzeba się śpieszyć, bo taka wersja masy solnej szybciej
wysycha

Przepis na kolorową masę solną
Przyprawy
Do podstawowego przepisu na masę solną możemy dodać:
- kakao,
- cynamon lub kurkumę.
Każdy z wymienionych dodatków w naturalny sposób zmieni kolor masy.
Kurkuma nada masie żółty kolor, cynamon beżowy, a kakao brązowy.
Intensywność zależy od ilości barwnika.

Farby
Do masy możemy dodać również barwniki spożywcze.
Kolorów jest bardzo dużo, a dodatkowo możemy je łączyć uzyskując kolejne odcienie.
Zamiennikiem farb spożywczych są farbki do jajek wielkanocnych.
Można również wykorzystać odrobinęf arby akrylowej.
Masę najlepiej ugniatać w rękawiczkach, bo barwniki zmienią kolor skóry na kilka dni.

Brokat
Kolorowy,sypki brokat również zmieni kolor masy solnej.
W sprzedaży jest wiele różnych rodzajów i grubości brokatu. Polecam bardzo drobny.

Jak wysuszyć masę solną
Znam dwa sposoby suszenia. Pierwszy wymaga sporo czasu, drugi użycia piekarnika.
Żaden nie jest idealny, ale można je łączyć. Podsuszyć w piekarniku i zostawić na noc na
powietrzu. Następnego dnia powtórzyć działanie.

Suszenie na powietrzu
Suszenie na powietrzu jest naturalną metodą, ale tak jak wspomniałam wymaga czasu.
Masa solna spokojnie się suszy i nie pęka. Najlepiej ułożyć wycięte elementy na papierze
do cieczenia lub pakowania kanapek i przekręcać rano oraz wieczorem.

MASA SOLNA – PROSTY PRZEPIS

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg

