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Tort z owocami leśnymi

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C 2 tortownice

o średnicy 20 cm

Składniki:

drobny cukier - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

duże jajka - 4 sztuki

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1.5
łyżeczki proszku do pieczenia) - 250
gramów

mrożone owoce - 80 gramów

serek mascarpone - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

cukier puder przesiany - 200 gramów

świeże owoce leśne - 350 gramów

Cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

1. Posmaruj tłuszczem i wyłóż papierem do pieczenia dwie tortownice o średnicy 20 cm. Nagrzej

piekarnik do 180°C / 160°C – piekarnik z termoobiegiem / oznaczenie piekarnika – 4.

2. Utrzyj Kasię z cukrem na lekką, puszystą masę. Dokładnie wymieszaj z ekstraktem

waniliowym.

3. Dodawaj kolejno jajka i dokładnie ucieraj masę. Przesiej do niej mąkę i mieszaj, aż masa

będzie jednolita. Delikatnie połącz z owocami leśnymi i ostrożnie rozdziel ciasto do dwóch

tortownic. Piecz przez 30 minut, aż ciasto uzyska złoty kolor i stanie się sprężyste w dotyku.

Przełóż ciasta na kratkę do wystygnięcia.

4. Przygotuj krem: 150 g owoców leśnych utrzyj blenderem i przetrzyj przez sitko, aby pozbyć się

pestek. Odstaw na bok.

5. Utrzyj Kasię z serkiem mascarpone. Po dokładnym połączeniu składników, dodaj przesiany

cukier puder i starannie wymieszaj.

6. Ułóż spód na paterze lub desce na ciasto. Posmaruj warstwą kremu i ułóż owoce. Nałóż drugą

warstwę ciasta i również posmaruj kremem. Krawędzie tortu polej przygotowanym puree



owocowym i udekoruj owocami leśnymi. Przed podaniem całość oprósz cukrem pudrem.
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Migdałowe ciasto z gruszkami - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 150 gramów

mąka - 170 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

zmielone migdały - 85 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier - 2 łyżki

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

gruszka - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzyj z cukrem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

2. Ciągle ucierając dodawaj po jednym jajku.

3. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i migdały.

4. Ciasto przełóż do wysmarowanej Kasią i oprószonej mąką tortownicy o średnicy 26 cm.

5. Gruszki obierz, wykrój gniazda nasienne i natnij z góry. Skrop sokiem z cytryny.

6. Gruszki ułóż na cieście. Całość posyp cukrem. Piecz w 180 st.C około 40 minut.

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

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier - 1 szklanka

mąka - 3 szklanki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

morele - 1 kilogram

cukier - 0.2 szklanek

małe bezy - 100 gramów

sok z cytryny - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

żółtko - 1 sztuka

cukier - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto przełóż do miski i wymieszaj mikserem.

2. Następnie przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć. Podziel na dwie części i odłóż do

lodówki.

3. Morele umyj, pokrój na kawałki. Dodaj 100 g cukru i sok z cytryny. Wymieszaj i odstaw.

4. Formę o wymiarach 22x27cm wyłóż papierem do pieczenia. Jedną część ciasta wyjmij z

lodówki, wyłóż na podsypany mąką stół i rozwałkuj. Włóż do formy, zrób rant z ciasta i nakłuj

całość widelcem. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 10-15 minut w 200 st. C.

5. Bezy pokrusz i wymieszaj z morelami.

6. Całość wyłóż na podpieczone ciasto.

7. Drugą część ciasta rozwałkuj i przykryj nim morele. Posmaruj roztrzepanym żółtkiem.

8. Na cieście połóż wiórki ze schłodzonej Kasi i posyp cukrem.

9. Wstaw ponownie do pieca i piecz jeszcze 40 minut w 180 st. C.
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Ciasto z jeżynami - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 160
gramów

mąka pszenna - 120 gramów

kasza manna - 0.66 szklanek

wiórki kokosowe - 0.66 szklanek

cukier puder - 100 gramów

cukier kryształ - 0.5 szklanek

jajko - 5 sztuk

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

jeżyny - 300 gramów

maliny - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, kaszą i wiórkami kokosowymi.

2. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę.

3. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem dodając po jednym żółtku.

4. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z pozostałymi sypkimi składnikami. Na koniec dodaj ubitą

pianę i delikatnie wymieszaj łyżką.

5. Tortownicę o średnicy 24 cm wysmaruj Kasią i obsyp mąką. Ciasto przełóż do formy.

6. Na ciasto wysyp owoce i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w 180st.C około 50 minut.
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Agreściak - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 250 gramów

cukier - 125 gramów

żółtko jajka - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

śmietana - 2 łyżki

agrest - 1 kilogram

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 250 gramów

jajko - 4 sztuki

mąka - 85 gramów

śmietana 30 % - 0.33 szklanek

bułka tarta - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Mąkę wymieszaj w misce z proszkiem do pieczenia i cukrem. Dodaj żółtko,

Kasię i śmietanę, wymieszaj mikserem.

2. Wymieszane ciasto zagnieć szybko dłońmi. Zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki.

3. Formę o wymiarach 22 x 28cm posmaruj Kasią. Schłodzone ciasto rozwałkuj na podsypanej

mąką stolnicy i wyłóż nim dno formy.

4. Ciasto posyp najpierw bułką tartą, a następnie wysyp na nie odszypułkowane owoce agrestu

5. Przygotuj polewę: Kasię rozpuść w rondelku. Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj mąkę,

śmietankę i rozpuszczoną Kasię.

6. Całość polej przygotowaną wcześniej polewą i wstaw do nagrzanego do 180st.C piekarnika.

Piecz około 45 minut. Podawaj po ostygnięciu.
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Ciasto brzoskwiniowe - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

jajko - 5 sztuk

mąka - 2 szklanki

cukier - 150 gramów

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

brzoskwinie - 500 gramów

cukier puder i konfitury do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i pozostaw do ostygnięcia.

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i mąką ziemniaczaną.

3. Białka oddziel od żółtek i ubij z cukrem na sztywną pianę. Do piany dodaj żółtka.

4. Następnie ciągle mieszając dodaj wymieszane z proszkiem mąki i rozpuszczoną Kasię.

5. Prostokątną formę o wymiarach podstawy 22x27 cm wysmaruj Kasią i posyp mąką. Ciasto

przełóż do formy.

6. Na cieście ułóż połówki brzoskwiń . Ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 40

minut w 180st.C. Upieczone ciasto posyp cukrem pudrem i udekoruj konfiturami.
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Tarta ze śliwkami - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 300 gramów

cukier - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

jajko - 1 sztuka

śliwki - 500 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

Cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

1. Formę do tarty wysmaruj Kasią i obsyp mąką.

2. Do miski wsyp mąkę, cukier, dodaj Kasię i jajko, całość wymieszaj.

3. Ciasto wyłóż na podsypany mąką stół, zagnieć i rozwałkuj.

4. Ciastem wyłóż dno i boki formy do tarty o średnicy 26 cm.

5. Śliwki umyj i pokrój na ćwiartki usuwając pestki.

6. Na cieście ułóż ćwiartki śliwek i posyp cynamonem. Ciasto piecz 40 minut w temp. 180 st.C.

Ostudzone ciasto posyp cukrem pudrem.
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Placek serowy z morelami

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C forma 20x20

cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

cukier - 0.5 szklanek

mąka - 1 szklanka

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

cukier waniliowy - 2 łyżeczki

jajko - 2 sztuki

zmielony chudy biały ser - 250 gramów

drobne morele - 400 gramów

borówki amerykańskie do dekoracji

cukier puder - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Miękką Kasię utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym na puch.

2. Ciągle ucierając, dodać jajka i ser, wymieszać.

3. Na koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

4. Ciasto przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 20 x 20 cm i równo

rozprowadzić.

5. Morele umyć, przekroić na połówki i usunąć pestki. Ułożyć na cieście. Wstawić do nagrzanego

do 180 st. C piekarnika i piec około 30 minut.

6. Cukier puder utrzeć z łyżką wody. Ciasto polać dekoracyjnie przygotowanym lukrem i

udekorować borówkami.
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Miodownik z malinami

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

mąka - 350 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

miód - 220 gramów

jajko - 4 sztuki

płatki migdałowe - 100 gramów

maliny - 200 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

2. Miękką Kasię utrzyj z miodem, jajkami, cukrem waniliowym i mąką (np. mikserem).

3. Prostokątną blaszkę wyłóż papierem do pieczenia, nałóż na to ciasto.

4. Powierzchnię ciasta wyrównaj, obsyp migdałami.

5. Maliny wyłóż na ciasto i lekko powciskaj.

6. Piecz około 30 minut w temperaturze 180 stopni C.
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