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Torcik z dynią
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

tortownica 23cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 170 gramów

cukier - 150 gramów

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

cynamon - 1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

upieczona dynia - 100 gramów

upieczona dynia - 500 gramów

galaretka cytrynowa - 2 sztuki

mleko zagęszczone niesłodzone 7% - 200
mililitrów

rodzynki w czekoladzie do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Dynię (ok.1 kg) na spód i wierzch ciasta zawiń w folię i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180

st.C. Piecz, aż będzie miękka. Następnie wystudź, obierz i rozdrobnij w blenderze. Osącz na sicie.

2. Mąkę przesiej, a następnie wymieszaj z cynamonem i sodą. Miękką Kasię utrzyj z cukrem na

puch.

3. Ciągle ucierając dodaj po jednym jajka. Następnie dodaj mąkę z dodatkami i 100 g osączonej

dyni, wymieszaj.

4. Formę o średnicy 23 cm wyłóż papierem do pieczenia, włóż do niej ciasto, rozprowadź i piecz

około 30 minut w 170 st.C. Wystudź. Ciasto przełóż na paterę i zepnij metalową obręczą. (Jeśli nie

posiadasz obręczy możesz tortownicę wykleić w środku wystającym na zewnątrz papierem do

pieczenia.)

5. Galaretki rozpuść w szklance gorącej wody i przestudź. Dobrze schłodzone mleko ubij mikserem

na piankę. Ciągle ubijając wlewaj cienkim strumieniem galaretkę.

6. Otrzymaną piankę wymieszaj z pozostałą masą dyniową i wyłóż na schłodzone ciasto. Całość

odstaw na noc do lodówki. Przed podaniem udekoruj wg. uznania.

https://www.przepisy.pl/przepis/torcik-z-dynia


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


Tort z fasoli
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C

dwie tortownice

Składniki:

puszka białej fasoli konserwowej - 400
gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

śmietana 18% - 100 gramów

kakao - 2 łyżki

cukier puder - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mleko - 0.25 szklanek

cukier - 0.25 szklanek

mleko w proszku - 1 szklanka

serek kremowy typu Bieluch - 100 gramów

kwaśny dżem lub marmolada - 100 gramów

winogrona bezpestkowe do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Fasolę opłukać, odsączyć na sicie i zblendować z jajkami. Masę przelać do miski, dodać

śmietanę, kakao, cukier puder i proszek do pieczenia. Wszystko razem wymieszać.

2. Dwie tortownice o średnicy 18 cm wyłożyć na dnie papierem do pieczenia. Ciasto podzielić na

dwie części i rozlać na dnie dwóch tortownic. Piec około 25 minut w 180 st.C. Wystudzić.

3. Mleko zagotować z cukrem i wystudzić. Miękką Kasię utrzeć na krem. Ciągle ucierając wlewać

cienkim strumieniem mleko z cukrem. Do mlecznego kremu dodawać małymi porcjami mleko w

proszku i serek, cały czas ucierać.

4. Blaty ciasta wyjąć z foremek i usunąć papier do pieczenia. Jeden blat włożyć ponownie do

tortownicy i posmarować cienko marmoladą.

5. Na marmoladę wyłożyć krem, równo rozsmarować i przykryć drugim blatem ciasta. Lekko

docisnąć.

6. Ciasto wyjąć z formy, wierzch posmarować marmoladą i udekorować winogronami.

Przechowywać w lodówce.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-z-fasoli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl




Buraczkowe muffinki
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 250 gramów

cukier - 150 gramów

kakao - 4 łyżki

gorzka czekolada - 100 gramów

soda - 0.5 łyżeczek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

buraki - 350 gramów

jajka - 2 sztuki

jogurt naturalny - 150 mililitrów

kandyzowane wiśnie - 12 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Buraki ugotuj ze skórką do miękkości, następnie obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach.

Odciśnij na sicie i odmierz szklanką 250 ml.

2. Czekoladę posiekaj. Połowę zostaw na polewę, resztę wymieszaj z pozostałymi suchymi

składnikami.

3. Kasię roztop w rondelku i przestudź. Wymieszaj ze startymi buraczkami, jajkami i jogurtem.

4. Mokre składniki wlej do suchych i lekko wymieszaj. Formę do mufinek wyłóż papilotkami.

5. Ciasto przełóż do papilotek wypełniając je prawie do pełna. Piecz ok. 25 minut w 180 st.C.

Sprawdź drewnianym patyczkiem czy ciasto jest upieczone.

6. Pozostałą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Wystudzone muffinki posmaruj polewą

czekoladową i udekoruj kandyzowanymi wiśniami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/buraczkowe-muffinki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Słodkie bułeczki z dynią
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 170 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 400 gramów

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

cukier - 150 gramów

jajko - 1 sztuka

upieczony miąższ z dyni - 250 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

imbir w proszku - 1 łyżeczka

posiekane pestki dyni - 2 łyżki

gruby cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Dynię zawiń w folię aluminiową i włóż do nagrzanego do 180 st.C piekarnika na 40 minut.

Wystudź, obierz ze skóry i pokrój w sporą kostkę. Odmierz 250 g.

2. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. W misce wymieszaj 300 g mąki, mąkę ziemniaczaną,

proszek do pieczenia i sól. Dodaj cukier, imbir i cynamon.

3. Następnie dodaj dynię, rozpuszczoną Kasię i żółtko jajka. (Białko zostaw do posmarowania

bułeczek.) Wszystko razem wymieszaj. Ciasto powinno być dość zwarte.

4. Na podsypanym mąką stole uformuj z ciasta wałek. Jeśli trzeba dodaj pozostałą mąkę. Wałek

pokrój na 12 kawałków.

5. Z każdego kawałka ciasta uformuj okrągłą bułeczkę i ułóż na płaskiej blaszce wyłożonej

papierem do pieczenia. Natnij nożem w krzyżyk.

6. Bułeczki posmaruj białkiem i posyp posiekanymi pestkami dyni i grubym cukrem. Piecz w 170

st.C około 35 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/slodkie-buleczki-z-dynia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Marchewkowiec - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

jajko - 5 sztuk

cukier - 350 gramów

mąka - 350 gramów

mąka ziemniaczana - 80 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

cynamon - 1 łyżeczka

starta marchewka - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Obie mąki wymieszaj z sodą, proszkiem do pieczenia i cynamonem.

2. Marchew zetrzyj na drobnej tarce i jeśli trzeba odciśnij z nadmiaru soku.

3. Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę.

4. Ciągle ucierając dodaj rozpuszczoną Kasię i marchewkę.

5. Następnie dodawaj partiami mąkę z dodatkami. Wszystko wymieszaj.

6. Ciasto przełóż do prostokątnej formy wysmarowanej Kasią i posypanej mąką lub bułką tartą.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st.C. Piecz 40-50 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/marchewkowiec-7384
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Rogaliki z konfiturą z dyni makaronowej
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 500 gramów

cukier - 150 gramów

mleko - 0.5 szklanek

jajka - 2 sztuki

drożdże - 20 gramów

sól - 1 szczypta

dynia makaronowa - 1.2 kilogramów

cynamon - 1 szczypta

cukier - 500 gramów

sok i skórka z 1 cytryny

kwasek cytrynowy do smaku

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Dynię przekrój wzdłuż na dwie połówki i usuń łyżką pestki.

Przykryj folią aluminiową i wstaw do pieca na ok. 60 minut. Wyjmij i odstaw do wystygnięcia. Przy

pomocy widelca wyjmij cały miąższ.

2. Zważ miąższ i odmierz tyle cukru ile waży. Włóż dynię do rondla, dodaj cukier, sok i skórkę z

cytryny. Smaż około 40 minut na małym ogniu, mieszając co jakiś czas. Dopraw do smaku

cynamonem i kwaskiem cytrynowym.

3. Przygotuj rozczyn. W miseczce pokrusz drożdże, dodaj łyżkę cukru i mąki, i tyle letniego mleka,

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

4. Do miski włóż: pozostałą mąkę, cukier, sól, miękką Kasię i jajka. Dodaj rozczyn i resztę mleka.

Wszystko wymieszaj mikserem, a następnie zagnieć. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw na dwie

godziny do lodówki, by podrosło.

5. Ciasto wyjmij z lodówki, jeszcze raz zagnieć i podziel na 4 części. Każdą część rozwałkuj na

okrągły placek i potnij na 8 trójkątów.

6. Na każdym trójkącie połóż łyżkę wystudzonej masy dyniowej. Zwiń, zaczynając od szerszej

strony tak, aby powstał rogalik.

7. Rogaliki ułóż na płaskiej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz

https://www.przepisy.pl/przepis/rogaliki-z-konfitura-z-dyni-makaronowej


20 - 30 minut w 170 st .C.

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


Ciasto marchewkowe
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

Marchewka starta na tarce - 2 szklanki

jajka - 4 sztuki

cukier - 0.5 szklanek

mąka - 2 szklanki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

soda oczyszczona - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

bułka tarta - 2 łyżki

cukier puder - 200 gramów

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Marchewkę osącz na sicie. Jeśli jest bardzo soczysta lekko odciśnij nadmiar soku.

2. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. Jajka zmiksuj z cukrem na puch.

3. Wsyp połowę mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia, sodą, solą. Wymieszaj.

4. Ciągle mieszając dodaj startą marchewkę i resztę mąki. Na koniec wlej ostudzoną Kasię i

delikatnie wymieszaj łyżką.

5. Tortownicę o średnicy 26 cm wysmaruj Kasią i posyp bułką tartą. Ciasto przełóż do formy i piecz

około 45 minut w 180 st.C.

6. Cukier puder utrzyj z sokiem z cytryny. Jeśli jest zbyt gęsty by można go było utrzeć, dodaj

odrobinę wody. Przestudzone ciasto polej lukrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-marchewkowe-6577
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piernik z burakami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C 10x28cm

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

przyprawa do pierników - 15 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

płynny miód - 100 gramów

jajka - 3 sztuki

buraki - 350 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

soda oczyszczona - 0.5 łyżeczek

śmietanka 30% - 100 mililitrów

cukier puder - 100 gramów

cynamon - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Buraki ugotuj razem ze skórką, następnie zahartuj zimną wodą, przestudź i zetrzyj na tarce o

dużych oczkach.

2. Kasię roztop w rondelku i wymieszaj z miodem i jajkami. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem

do pieczenia, sodą, przyprawą do pierników i cynamonem.

3. Do mąki z dodatkami dodaj Kasię z miodem i jajkami, i wymieszaj

4. Na koniec dodaj starte na tarce i odsączone na sicie buraki, i powtórnie wymieszaj. Jeśli masa

jest bardzo gęsta dodaj śmietankę.

5. Ciasto przełóż do formy keksowej o wymiarach 10 x 28 cm wyłożonej papierem do pieczenia i

piecz około 40 minut w 180 st. C.

6. Cukier puder utrzyj z cynamonem i 2-3 łyżkami wody. Jeszcze ciepłe ciasto polej lukrem i zostaw

do wystygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piernik-z-burakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

