
 

CIASTA BEZGLUTENOWE,
KTÓRE ZAWSZE SIĘ UDAJĄ

przepisy.pl



Sernik bezglutenowy

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 / 160 �C

tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

jajko - 2 sztuki

zmielone orzechy laskowe - 0.5 szklanek

mąka kukurydziana - 60 gramów

mąka ryżowa - 60 gramów

cukier - 80 gramów

bezglutenowy proszek do pieczenia - 1
łyżeczka

kakao - 3 łyżki

ser biały mielony - 700 gramów

jajko - 5 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

cukier - 125 gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Do miski włóż wszystkie składniki ciasta i wymieszaj mikserem. Następnie

wyłóż ciasto na stół i szybko zagnieć.

2. Tortownicę o średnicy 24 cm wysmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia. Dno i boki formy

wyklej ciastem i odstaw do lodówki.

3. Przygotuj masę serową. Jajka ubij z cukrem na puch. Kasię rozpuść w rondelku i wystudź.

4. Do masy jajecznej dodaj ciągle ubijając ser, budyń, mąkę ziemniaczaną i rozpuszczoną Kasię.

5. Masę serową wyłóż na schłodzone w lodówce ciasto.

6. Brzegi ciasta delikatnie zawiń na masę serową. Sernik wstaw do nagrzanego piekarnika i

piecz najpierw 20 minut w 200 st.C, a następnie zmniejsz temperaturę do 160 st i piecz jeszcze

40 minut.
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Bezglutenowe ciasto z marchewką

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C Tortownica o

średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.8
opakowań

mąka ryżowa - 100 gramów

skrobia kukurydziana - 100 gramów

zmielone migdały - 150 gramów

cukier - 0.6 szklanek

jajko - 4 sztuki

bezglutenowy proszek do pieczenia - 1
łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

starta marchewka - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Marchew zetrzyj na tarce i odciśnij na sicie z nadmiaru soku. Sok zachowaj.

2. W misce wymieszaj mąkę ryżową, skrobię kukurydzianą i zmielone migdały. Dodaj proszek do

pieczenia i sodę.

3. Kasię rozpuść w rondelku. Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę. Ciągle ucierając dodaj

rozpuszczoną Kasię i tartą marchewkę.

4. Następnie dodawaj partiami mąkę z dodatkami. Wszystko wymieszaj. Ciasto przełóż do

wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 26 cm. Wstaw do piekarnika nagrzanego

do 180 st.C. Piecz około 40 minut.

5. Pestki dyni upraż na suchej patelni. Cukier puder utrzyj z wyciśniętym z marchwi sokiem i

odrobiną soku z cytryny.

6. Wystudzone i wyjęte z formy ciasto polej marchewkowym lukrem i posyp uprażonymi pestkami

dyni.
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Bezglutenowa tarta czekoladowa

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 �C forma do

tarty

Składniki:

czekolada mleczna lub gorzka - 300
gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

mąka kukurydziana - 3 łyżki

kakao - 15 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

średnie jajka - 4 sztuki

cukier puder - 100 gramów

ekstrakt waniliowy - 0.25 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść Kasię i 200 g czekolady w rondelku na niewielkim ogniu, ciągle mieszając. Odstaw

do przestygnięcia. W tym czasie dokładnie posiekaj resztę czekolady.

2. Nagrzej piekarnik do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika –

4). Posmaruj tłuszczem formę do pieczenia o długości 20 cm lub tortownicę o takiej średnicy.

3. Wymieszaj mąkę kukurydzianą, kakao i proszek do pieczenia.



4. Mikserem ubij jajka z cukrem pudrem i wanilią na lekką i gładką masę. Powoli wlewaj masę do

Kasi rozpuszczonej z czekoladą. Ostrożnie dodaj posiekaną czekoladę i mieszankę z kakao,

mąki kukurydzianej i proszku do pieczenia.

5. Ciasto wylej do natłuszczonej formy i piecz w nagrzanym piekarniku przez 20-25 minut.

6. Poczekaj, aż tarta wystygnie, oprósz cukrem pudrem i ciesz się smakiem tarty czekoladowej.
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Szarlotka bezglutenowa

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

mąka bezglutenowa - 450 gramów

bezglutenowy proszek do pieczenia - 2
łyżeczki

cukier - 0.6 szklanek

jajko - 2 sztuki

sól - 1 szczypta

jabłko - 1.5 kilogramów

sok z cytryny - 1 sztuka

cukier trzcinowy - 5 łyżek

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Do miski wsyp mąkę bezglutenową, dodaj proszek do pieczenia, cukier, szczyptę soli, jajka i

pokrojoną w kosteczkę Kasię. Miksuj aż utworzona kruszonka zacznie się lekko kleić.

2. Ciasto przełóż na podsypany mąką bezglutenową stół i szybko zagnieć w kulę. Podziel na 2

części, zawiń w folię i wstaw do lodówki na około 1 godzinę.

3. Jabłka pokrój na ćwiartki, usuń gniazda nasienne i obierz. Pokrój na plasterki i zostaw w

ćwiartkach.

4. Na papierze do pieczenia rozwałkuj jedną porcję ciasta. Na cieście połóż w rzędach obok

siebie, lekko rozsuwając plasterki pokrojone jabłka.

5. Jabłka posyp z wierzchu brązowym cukrem. Drugą porcję ciasta rozwałkuj również na papierze

do pieczenia. Delikatnie przenieś i przykryj ciastem jabłka.

6. Patyczkiem do szaszłyków nakłuj ciasto z wierzchu. Wstaw do nagrzanego do 180 st.C

piekarnika i piecz około 40 minut. Wystudzone ciasto oprósz cukrem pudrem.
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Gofry bezglutenowe z mąki z kaszy jaglanej z
siemieniem lnianym

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

7 minut  �C Gofrownica

Składniki:

jajko - 2 sztuki

skrobia kukurydziana - 50 gramów

kasza jaglana - 150 gramów

siemie lniane zmielone - 1 łyżka

Kostka do pieczenia Kasia - 70 gramów

miód - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

maślanka - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W młynku do kawy zmiel kaszę jaglaną, przesiewając ja kilka razy tak aby była jak

najdrobniejsza, podobnie zrób z siemieniem lnianym. Rozdziel żółtka od białek. Z białek ubij

pianę.

2. Utrzyj żółtka w misce razem z miodem i rozpuszczoną, lekko ostudzoną Kasią. Następnie

połącz z mąką, skrobią, proszkiem do pieczenia. Wymieszaj.

3. Do masy wsyp zmielone siemię lniane. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

4. Następnie dolewaj stopniowo maślankę.

5. Na koniec ciasto połącz z ubitą pianą z białek. Konsystencję ciasta reguluj dodając więcej mąki

lub maślanki, powinna być jak gęsta, ale płynna śmietana.

6. Gorącą gofrownicę posmaruj tłuszczem, następnie na dolna powierzchnię nałóż odpowiednią

ilość ciasta. Gofrownicę zamknij i piecz około 7 minut. Czas pieczeni uzależniony jest od mocy

gofrownicy, dlatego sprawdzaj co jakiś czas, czy gofry się zarumieniły.
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Owocowe z makiem (bezglutenowe) - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

koncentrat mąki domowej bezglutenowej -
250 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier - 125 gramów

mak niebieski - 80 gramów

proszek do pieczenia bezglutenowy - 1
łyżeczka

czereśnie - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i odstaw do przestygnięcia.

2. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i makiem.

3. Jaja ubij z cukrem na puch.

4. Ciągle ubijając, dodaj przestudzoną Kasię. A następnie mąkę wymieszaną z proszkiem i

makiem.

5. Tortownicę o średnicy 22cm wysmaruj Kasią i obsyp bezglutenową mąką.

6. Ciasto przełóż do formy.

7. Na cieście ułóż owoce.

8. Piecz w 180 st. C około 30 minut.
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Ryżowe bułeczki bezglutenowe - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka bezglutenowa - 250 gramów

cukier - 2 łyżeczki

kleik ryżowy - 100 gramów

mleko - 1.5 szklanek

drożdże - 25 gramów

sól - 1 szczypta

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Drożdże rozpuść w letnim mleku razem z cukrem. Kasię rozpuść w rondelku i wystudź.

2. Do miski wsyp mąkę bezglutenową, kleik ryżowy i sól. Wszystko wymieszaj.

3. Dodaj rozpuszczoną Kasię i drożdże, wymieszaj mikserem i odstaw na 20 minut. Powstała

masa będzie gęsta i lepka.

4. Płaską blachę wyłóż papierem do pieczenia. Dłonie i łyżkę umocz w zimnej wodzie. Łyżką

nabieraj porcje ciasta, formuj w dłoniach i układaj na blasze małe bułeczki.

5. Bułeczki posmaruj roztrzepanym jajkiem i posyp cukrem. Wstaw do nagrzanego piekarnika i

piecz około 35 minut w 180 st. C.
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Babka cytrynowa z kokosem
BEZGLUTENOWA

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

mąka ziemniaczana - 90 gramów

mąka kukurydziana - 90 gramów

wiórki kokosowe - 45 gramów

bezglutenowy proszek do pieczenia - 0.5
łyżeczek

cukier - 125 gramów

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

białko jajka - 4 sztuki

żółtka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę kukurydzianą, mąkę ziemniaczaną, wiórki kokosowe i bezglutenowy

proszek do pieczenia.

2. Kasię rozpuść w rondelku i odstaw do wystudzenia.

3. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę i ciągle ubijając dodaj żółtka.

4. Do masy jajecznej wlej wystudzoną Kasię i delikatnie wymieszaj.

5. Ciągle ubijając dodaj po łyżce mąki z wiórkami i na koniec sok z cytryny.

6. Formę do babki z kominkiem posmaruj Kasią i posyp mąką kukurydzianą. Ciasto przełóż do

formy i piecz w 180 st.C około 40 minut.
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Bezglutenowy torcik z owocami

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 �C tortownica o

średnicy 18-20 cm

Składniki:

jajka - 3 sztuki

mąka bezglutenowa - 1 szklanka

cukier - 180 gramów

bezglutenowy proszek do pieczenia - 1
łyżeczka

serek mascarpone - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier puder - 200 gramów

sok z połowy cytryny

owoce sezonowe: maliny, różnokolorowe
porzeczki

Sposób przygotowania:

1. Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Dno

tortownicy o średnicy 18-20 cm wyłóż papierem do pieczenia, boków nie smaruj.

2. Ciasto przełóż do tortownicy. Wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz około 35

minut.

3. Ciasto wystudź, wyjmij z formy i przekrój na trzy blaty. Owoce umyj i osącz na sicie.

4. Kasię utrzyj z cukrem pudrem, a następnie wymieszaj z serkiem mascarpone i sokiem z

cytryny.

5. Jeden blat ciasta posmaruj kremem i obłóż owocami. Przykryj drugim blatem i czynność

powtórz. Przykryj trzecim blatem i lekko dociśnij.

6. Resztą kremu posmaruj boki i wierzch tortu. Całość udekoruj pozostałymi owocami.
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Gofry bezglutenowe z mąką migdałową

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

5 minut  �C Gofrownica

Składniki:

jajko - 2 sztuki

skrobia kukurydziana - 50 gramów

mąka migdałowa - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 70 gramów

miód - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

maślanka - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku, dodaj żółtka i miód. Ucieraj aż masa będzie gładka.

2. Masę połącz z mąką migdałową, skrobią oraz proszkiem do pieczenia. Wszystkie składniki

dokładnie wymieszaj stopniowo dodając maślankę. Na koniec ciasto połącz z ubitą pianą z

białek.

3. Konsystencję ciasta reguluj dodając więcej mąki lub maślanki - powinna być jak płynna i gęsta

jak śmietana.

4. Gorąca gofrownicę posmaruj Kasią, na dolną powierzchnię nałóż odpowiednia ilość ciasta.

Gofrownicę zamknij piecz około 5-7 minut.
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Bezglutenowe ciasto drożdżowe

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

mąka bezglutenowa - 2 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

drożdże - 25 gramów

jajka - 1 sztuka

żółtka - 1 sztuka

cukier - 125 gramów

mleko - 100 mililitrów

owoce - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

mąka kukurydziana - 2 łyżki

cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jajko i żółtko utrzyj z cukrem na puch.

2. Kasię rozpuść w rondelku. Drożdże rozpuść w letnim mleku.

3. Do utartych jajek dodaj mąkę bezglutenową i rozpuszczone drożdże.

4. Na koniec wlej przestudzoną Kasię i dokładnie wymieszaj mieszadłami miksera.

5. Ciasto wyjmij j na stół, zagnieć, lekko rozwałkuj i przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia

formy o średnicy 26 cm. Na cieście połóż połówki pozbawionych pestek owoców.

6. Całość posyp kruszonką zagniecioną w palcach z mąki kukurydzianej, cukru i Kasi. Ciasto

odstaw na 20 minut do wyrośnięcia, następnie wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz ok. 30

minut w 180 st.C
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