
 

CIASTA DROŻDŻOWE –
NASZE ULUBIONE

przepisy.pl



Ciasto drożdżowe podstawowe - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 2.3 szklanki

cukier - 100 gramów

mleko - 125 mililitrów

jajko - 2 sztuki

świeże drożdże - 20 gramów

sól - 1 szczypta

mąka - 2 łyżki

cukier - 2 łyżki

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj rozczyn: W miseczce pokrusz drożdże, dodaj po łyżce cukru i mąki i tyle letniego

mleka by rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

2. Do miski przesiej resztę mąki, dodaj cukier, jajka i sól. Wlej rozczyn i resztę mleka. Wszystko

wymieszaj mieszadłami miksera. Pod koniec mieszania dodaj rozpuszczoną i przestudzoną

Kasię i jeszcze raz wymieszaj.

3. Ciasto przełóż na oprószony mąką stół i zagniataj aż zacznie odchodzić od rąk. Przykryj

ściereczką i odstaw do wyrośnięcia.

4. Wyrośnięte ciasto jeszcze raz zagnieć i nadaj mu odpowiednią formę (babkę, warkocz,

bułeczkę). Ułóż w wyłożonej papierem do pieczenia formie i odstaw do ponownego wyrośnięcia.

5. Wszystkie składniki na kruszonkę włóż do miski i zagnieć w palcach na kruszonkę.

6. Wyrośnięte ciasto posmaruj jajkiem wymieszanym z łyżką wody i posyp kruszonką. Wstaw do

nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz 30 - 40 minut. Po upieczeniu sprawdź patyczkiem czy

ciasto jest suche.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Drożdżowe z porzeczkami

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 60 gramów

mąka - 2 szklanki

cukier - 0.5 szklanek

mleko - 0.5 szklanek

jajko - 1 sztuka

żółtko - 1 sztuka

drożdże - 20 gramów

różnokolorowe porzeczki - 400 gramów

cukier - 4 łyżki

cukier waniliowy - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj rozczyn. W miseczce pokrusz drożdże, dodaj po łyżce cukru, mąki i tyle letniego

mleka, by rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

2. Do miski wsyp resztę mąki, cukier, jajko, żółtko. Wlej rozczyn i resztę mleka. 50 g Kasi rozpuść

w rondelku, resztę odłóż do zamrażarki.

3. Wszystko wymieszaj mieszadłami miksera. Pod koniec mieszania dodaj rozpuszczoną Kasię.

4. Ciasto przełóż na stół i zagniataj aż zacznie odchodzić od rąk. Jeśli trzeba podsyp lekko mąką,

uformuj kulę, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce by podrosło. W tym czasie umyj

porzeczki i odstaw na sitku do odsączenia.

5. Ciasto jeszcze raz zagnieć, podziel na pół. Każdą część rozwałkuj na papierze do pieczenia na

niezbyt gruby, prostokątny placek. Cukier wymieszaj z cukrem wanilinowym.

6. Na ciasto wysyp połowę owoców. Porzeczki oprósz połową cukru i obłóż wiórkami z połowy

zamrożonej Kasi. Przykryj drugim plackiem. Brzegi ciasta zawiń pod spód.

7. Placek przełóż z papierem na blaszkę. Ponownie posyp owocami, cukrem i wiórkami z zimnej

Kasi. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st .C i piecz ok. 20 minut, aż wierzch się wyraźnie

zarumieni.



Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Ciasto drożdżowe z ziemniakami

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 2 szklanki

żółtka - 3 sztuki

cukier - 150 gramów

drożdże - 25 gramów

mleko - 150 mililitrów

sól - 1 szczypta

ziemniaki - 200 gramów

marmolada

cukier do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obieram, gotuję do miękkości, odparowuję i przeciskam przez praskę. Odmierzam

200 g. 2 żółtka ubijam z cukrem i solą na puch.

2. Drożdże mieszam z łyżką mąki, łyżką cukru i taką ilością ciepłego mleka, by masa miała

gęstość śmietany. Odstawiam do wyrośnięcia.

3. Do miski wlewam pozostałe mleko (łyżkę zostawiam do posmarowania ciasta), wyrośnięte

drożdże, ziemniaki i rozpuszczoną Kasię. Wszystko razem mieszam.

4. Następnie dodaję ubite żółtka i mąkę. Ciasto przekładam na podsypany mąką stół i zagniatam,

przykrywam lnianą ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 30 minut do wyrośnięcia.

5. Wyrośnięte ciasto dzielę na 12 części. Każdą lekko rozwałkowuję, smaruję marmoladą,

składam wzdłuż i zwijam w roladkę. Roladki układam w wyłożonej papierem do pieczenia formie

do tarty.

6. Ciasto odstawiam na 20 minut do wyrośnięcia. Następnie smaruję roztrzepanym z łyżką mleka

żółtkiem, oprószam cukrem i wstawiam do nagrzanego do 170°C piekarnika na 40 minut.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Brzoskwiniowy placek

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 500 gramów

suszone drożdże - 1 opakowanie

letnie mleko - 250 mililitrów

cukier - 80 gramów

jajko - 2 sztuki

białko jajka - 1 sztuka

puszka brzoskwiń - 1 opakowanie

gruby cukier do dekoracji - 3 dekagramy

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z drożdżami, cukrem, mlekiem i jajkami.

2. Wszystko wymieszaj mikserem, dodaj rozpuszczoną i przestudzoną Kasię i znów wymieszaj.

3. Miskę z ciastem przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 1/2 godziny.

4. Brzoskwinie wyjmij z zalewy, odsącz na sicie lub poukładaj na papierowym ręczniku.

5. Gdy trochę obeschną, każdą połówkę pokrój na 4 części.

6. Prostokątną formę 20 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia.

7. Przełóż ciasto z miski na obsypany mąką blat i szybko zagnieć, a następnie rozwałkuj na

prostokąt.

8. Wyłóż ciastem dno formy.

9. Na cieście ułóż kawałki brzoskwiń.

10. Odstawić na 20 min., aby trochę wyrosło.

11. Następnie posmaruj rozkłóconym białkiem i posyp grubym cukrem.

12. Piecz około 30 min. w 180 st. C.
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Ciasto drożdżowe z jagodami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

mąka - 500 gramów

drożdże - 40 gramów

cukier - 75 gramów

jajko - 2 sztuki

żółtko - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

sól - 1 szczypta

jagody - 1 litr

lukier - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W szklance letniego mleka z dodatkiem 1 łyżeczki cukru rozprowadź drożdże.

2. Pozostaw je do wyrośnięcia.

3. Kasię rozpuść na parze, a następnie ostudź.

4. Mąkę z solą przesiej do miski.

5. W misce zrób dołek, do którego wlej wyrośnięte drożdże, stopioną i schłodzoną Kasię, mleko, a

następnie wbij jajka i żółtka oraz dodaj resztę cukru.

6. Wymieszaj składniki i ręką lub drewnianą łyżką, starannie wyrób ciasto.

7. Gdy ciasto będzie odstawało od ręki i ścianek miski, przykryj je czystą ściereczką i odstaw w

ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

8. Kiedy ciasto powiększy swoją objętość, wyłóż je na stolnicę i jeszcze raz zagnieć rękami.

9. Następnie przełóż je do posmarowanej Kasią prostokątnej formy o wymiarach 20 na 30 cm,

napełniając ją do połowy wysokości.

10. Na wierzch wysyp przebrane i oczyszczone jagody i lekko je dociśnij.

11. Formę przykryj ściereczką i pozostaw do ponownego wyrośnięcia.



12. Gdy ciasto wypełni formę, wstaw je do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C i

piecz około 50 minut.

13. Po upieczeniu ciasto wyjmij z formy i polej lukrem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Ciasto drożdżowe z owocami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

mąka - 750 gramów

mleko - 250 mililitrów

cukier puder - 200 gramów

jajko - 3 sztuki

żółtko - 1 sztuka

drożdże - 80 gramów

sól - 1 szczypta

owoce mieszane - 900 gramów

cukier puder do dekoracji - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Owoce umyj, osusz, wydryluj i odsącz.

2. Do ciepłego mleka skrusz drożdże, dodaj łyżeczkę cukru, wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia.

3. Stop Kasię i ostudź.

4. W misce rozmieszaj jajka, dodaj stopioną Kasię, wyrośnięte drożdże i przesianą mąkę.

5. Wyrabiaj ciasto tak długo, aż będzie gładkie, lśniące i zacznie odstawać od ręki.

6. Ciasto uformuj w kulę, zawiń w lnianą serwetkę i wrzuć do zimnej wody.

7. Poczekaj, aż wypłynie (max 15 min).

8. Po wypłynięciu wyjmij ciasto z serwetki na podsypaną mąką stolnicę, dodaj cukier i

ewentualnie nieco przesianej mąki.

9. Ponownie zagnieć.

10. Dużą formę posmaruj Kasią, wyłóż na nią ciasto i rozłóż owoce.

11. Lekko przyciśnij owoce ręką i pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.

12. Piecz około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C.



13. Jeszcze ciepłe ciasto posyp cukrem pudrem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Drożdżowe bułeczki z powidłami

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 0.5 kilogramów

drożdże - 5 dekagramów

mleko - 250 mililitrów

żółtko - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

cukier - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 0.3 sztuk

mąka - 0.5 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

powidła - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Rozrabiamy mleko i drożdże z 2 łyżeczkami cukru i odrobiną mąki, tak, aby zaczyn miał

konsystencję gęstej śmietany. Odstawiamy pod ściereczką, do wyrośnięcia w ciepłe i spokojne

miejsce. Gotowy zaczyn rozpoznajemy po tym, że przynajmniej 2x zwiększył swoją objętość.

2. Miksujemy jajka i cukier na gładką masę. Roztapiamy Kasię w rondelku i odstawiamy do

lekkiego schłodzenia.

3. Łączymy mąkę ze szczyptą soli z masą jajeczną i  wyrośniętym zakwasem. Trochę zagniatamy

i dolewamy roztopioną Kasię. Wyrabiamy ciasto, aż będzie jednorodne i lśniące. Odstawiamy

ciasto pod ściereczkę i przygotowujemy kruszonkę mieszając wszystkie składniki do sypkiej

konsystencji. W razie potrzeby dodajemy mąki i cukru.

4. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Formujemy bułeczki i układamy na blasze

wysmarowanej Kasią lub wyłożonej papierem do pieczenia. Robimy w nich głębokie dołki i

napełniamy powidłami. Smarujemy białkiem z jajka i posypujemy kruszonką. Pieczemy około 15-

20min. Są gotowe, gdy mają ładny, rumiany kolor.

5. Po ostudzeniu szybko przykryjmy bułeczki ściereczką, by nie się nie wysuszyły.
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