
 

OWOCOWE MALEŃSTWA, 
CZYLI BABECZKI I CIASTECZKA 

Z SEZONOWYMI OWOCAMI

przepisy.pl



Jogurtowe muffinki w kropki

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C forma do

muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 200 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

duże jajka - 2 sztuki

cukier - 100 gramów

jogurt brzoskwiniowy - 150 gramów

jagody lub borówki amerykańskie - 125
gramów

jagody lub borówki amerykańskie - 200
gramów

cukier puder - 1 szklanka

białka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuszczamy i lekko studzimy. Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Owoce

myjemy i osuszamy na papierowym ręczniku.

2. Jajka wybijamy do miseczki, ubijamy z cukrem na puch. Następnie dodajemy jogurt i

mieszamy.

3. Do masy jajecznej dodajemy najpierw mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, a

następnie rozpuszczoną Kasię.

4. Na koniec dodajemy borówki i delikatnie mieszamy łyżką. Formę do muffinek wykładamy

papilotkami.

5. Ciasto przekładamy do formy, wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy

około 30 minut. (Opcja piekarnika góra-dół.)

6. Cukier puder ucieramy, dodając po łyżeczce białko jajka, na bardzo gęsty, gładki lukier. Na

wystudzonych muffinkach robimy kropki z lukru i wciskamy w lukier borówki.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche miseczki z owocami - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 1.2 szklanek

cukier - 50 gramów

jajka - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

masa marcepanowa - 100 gramów

owoce - 2 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 60 gramów

cukier - 80 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki ciasta wymieszaj mikserem.

2. Następnie przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć. Zawiń w folię i odłóż na 30 minut

do lodówki.

3. Formę do mufinek wysmaruj Kasią i oprósz mąką.

4. Ciasto rozwałkuj. Wytnij w nim metalową obręczą kółka o średnicy 9 cm i wylep nim otwory w

formie. Nakłuj widelcem.

5. Masę marcepanową pokrój w kostkę.

6. Owoce i masę włóż do miseczek z ciasta.

7. Składniki na kruszonkę wymieszaj najpierw mikserem, a następnie zagnieć w palcach.

Powstałą kruszonką posyp owoce.

8. Formę wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 25-30 minut w 180 st. C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Cupcakes z kremem mascarpone - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

jajko - 1 sztuka

mleko - 0.75 szklanek

mąka - 1.5 szklanek

cukier puder - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

starta czekolada - 3 łyżki

kakao - 2 łyżki

serek mascarpone - 500 gramów

grenadina - 500 mililitrów

cukier puder - 5 łyżek

owoce

kolorowa posypka

Sposób przygotowania:

1. W jednym naczyniu wymieszaj: mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder i kakao.

2. W drugim naczyniu roztrzep mleko, jajko i rozpuszczoną Kasię. Płynne składniki wlej do

sypkich. Wsyp czekoladę i delikatnie wymieszaj łyżką.

3. Formę do muffinek wyłóż papilotkami. Do każdej włóż po łyżce ciasta i wyrównaj.

4. Wstaw do piekarnika ustawionego na opcję pieczenia góra i dół i piecz około 20 minut w

180st.C

5. Ser mascarpone utrzyj (mikserem) z cukrem pudrem i syropem z granatów na gładką, gęstą

masę i przełóż do szprycy cukierniczej.

6. Przygotowany krem wyciśnij na wierzch babeczek, a następnie udekoruj owocami i kolorową

posypką.

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

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 170 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

mąka - 350 gramów

cukier - 100 gramów

jajko - 1 sztuka

śmietana 18% - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

białko - 2 sztuki

cukier puder - 200 gramów

wiśnie świeże lub w zalewie

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z cukrem i proszkiem do pieczenia.

2. Dodaj posiekaną, zimną Kasię, jajko i śmietanę.

3. Wszystko szybko zagnieć i odłóż na 30 minut do lodówki.

4. Następnie ciasto rozwałkuj na grubość 0,5 cm i wycinaj małą foremką okrągłe ciasteczka.

5. Ciasteczka układaj na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę.

6. Białka ubij z cukrem pudrem na sztywną pianę.

7. Na każdym ciasteczku zrób za pomocą szprycy różyczkę z ubitej piany i włóż w nią osączoną

wisienkę.

8. Ciasteczka piecz w 170 st. C około 20 minut.

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

http://www.przepisy.pl
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Babeczki z porzeczkami

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

cukier - 200 gramów

jajka - 5 sztuk

mąka - 1.5 szklanek

mąka ziemniaczana - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

kolorowe porzeczki - 500 gramów

cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Porzeczki umyj, osusz na papierowym ręczniku i pozbaw gałązek.

2. Kasię utrzyj z cukrem, dodając po jednym jajku.

3. Następnie dodaj obie mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia.

4. Na koniec dodaj 1/3 porzeczek i delikatnie wymieszaj.

5. Formę do muffinek wyłóż papilotkami i włóż do nich ciasto.

6. Pozostałe porzeczki ułóż na wierzchu babeczek. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz

około 25 minut w temp.180 st.C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Mufinki z owocami - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 170 gramów

płatki owsiane - 0.5 szklanek

cukier - 125 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

jajko - 1 sztuka

jagody - 1 szklanka

maliny - 0.75 szklanek

maślanka - 100 mililitrów

posiekane orzechy - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. W misce wymieszaj mąkę, płatki owsiane, proszek do pieczenia,

cukier i sól.

2. W innej misce roztrzep jajko z maślanką i rozpuszczoną Kasią.

3. Umyte owoce osusz na papierowym ręczniku. Maliny odłóż do dekoracji.

4. Do suchych składników, wlej płynne i lekko wymieszaj.

5. Wsyp osuszone jagody i orzechy włoskie, i jeszcze raz zamieszaj. (Jeśli jesteś alergikiem

możesz orzechy włoskie zastąpić innymi bakaliami.)

6. Masę przełóż do wyłożonej papierowymi papilotkami formy na mufinki, powciskaj pozostałe

owoce i piecz około 25 minut w 180 st.C

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

http://www.przepisy.pl
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Ciastka z morelą

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

mąka - 300 gramów

cukier - 2 łyżki

żółtko - 2 sztuki

śmietana - 2 łyżki

morele świeże - 800 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, cukier, miękką Kasię, żółtka i śmietanę wymieszaj szybko mikserem, następnie wyłóż na

posypany mąką blat i szybko zagnieć.

2. Zawiń w folię i włóż na godzinę do lodówki.

3. Następnie ciasto rozwałkuj na grubość 3 mm i wykrawaj foremką kółeczka o średnicy ok. 7 cm.

4. W co drugim wycinaj mniejszą foremką otwór tak, aby powstały pierścienie.

5. Morele umyć, obrać i przekroić na pół.

6. Układaj je na pełnych kółeczkach i przykrywaj pierścieniami.

7. Ciasteczka przełóż na wyłożoną papierem blaszkę i piecz około 20 minut w 180 st C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Wiśnie pod chmurką

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 160 �C foremki do

tartaletek

Składniki:

mąka - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

żółtko - 1 sztuka

cukier puder - 50 gramów

serek typu Philadelphia - 250 gramów

cukier puder - 1 łyżka

dżem wiśniowy - 3 łyżki

wiśnie - 300 gramów

białka - 2 sztuki

cukier - 140 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki ciasta posiekaj, zagnieć w kulkę i odstaw na 30 minut do lodówki.

2. Ciasto rozwałkuj i wylep nim małe foremki do tartaletek. Nakłuj widelcem i wstaw do

nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 20 minut.

3. Wystudzone tartaletki posmaruj cienko dżemem. Wiśnie wydryluj.

4. Serek wymieszaj z cukrem pudrem. Na środku każdej tartaletki połóż łyżkę masy serowej i

obłóż owocami.

5. Białko ubij na sztywno, dosypując partiami cukier. Powstała beza musi być bardzo sztywna.

6. Masę bezową przełóż do szprycy cukierniczej i wyciśnij na wiśnie chmurkę z bezy. Ciastka

wstaw na 15-20 minut do piekarnika nagrzanego do 160 st. C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Babeczki cappuccino z jagodami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

mąka - 300 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

cappucino - 6 łyżek

jajko - 2 sztuki

cukier puder - 120 gramów

mleko - 100 mililitrów

jagody - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jajka zmiksuj z cukrem pudrem i miękką Kasią na puszystą masę.

2. Połącz z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, cappuccino i solą.

3. Dodaj mleko.

4. Całość dokładnie wymieszaj.

5. Foremki do babeczek wyłóż papierowymi foremkami.

6. Każdą foremkę napełnij ciastem do 2/3 jej wysokości.

7. Na ciasto ułóż jagody i delikatnie powciskaj.

8. Piecz je około 35 minut w temperaturze około 180 stopni C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Borówkowe babeczki w kształcie słoneczników

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 �C Forma do

muffinek

Składniki:

mąka - 1.5 szklanek

cukier puder - 0.3 szklanek

serek śmietankowy - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżek

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

mleko - 2 szklanki

borówki - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C (180°C jeśli masz piekarnik z termoobiegiem). W misce

wymieszaj wszystkie składniki (mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia, serek śmietankowy z

Kasią wyłączając jajko (użyjesz go później, by przykryć warstwę ciasta). Zagnieć szybko ciasto.

2. Rozwałkuj ciasto na powierzchni lekko posypanej mąką i wytnij w nim 6 kółek (9-10 cm), trochę

większych od ram otworu na muffiny (możesz użyć do tego szklanki). Umieść ciasto w tacy

posmarowanej Kasią.

3. Natnij brzeg ciasta co 5 mm, na około 3 cm głęboki. Uzyskasz w ten sposób małe pasy wokół

całej powierzchni. By stworzyć płatki słonecznika, musisz przekręcić każde 2 paski wokół koła.

4. Posmaruj ozdobny brzeg ubitym jajkiem. Piecz w 200 ° C (180 ° C jeśli masz piekarnik z

termoobiegiem) przez około 15 minut.

5. Gotuj sos z proszku z mlekiem według instrukcji na opakowaniu (jeśli konsystencja jest zbyt

gęsta, dodaj trochę mleka). Ostudź go delikatnie i umieść na wierzchu upieczonego ciasta.

6. Udekoruj borówkami (opłukanymi i wysuszonymi na papierowym ręczniku).
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