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Rumowy placek z bakaliami - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Blacha 25cm x 35cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

mąka - 1.5 szklanek

cukier puder - 1.5 szklanek

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

jajko - 4 sztuki

orzechy włoskie - 200 gramów

suszona żurawina - 200 gramów

migdały - 200 gramów

rodzynki - 100 gramów

wiśnie w konfiturze - 200 gramów

rum - 100 mililitrów

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Rodzynki i żurawinę zalać rumem i odstawić.

2. Żółtka oddzielić od białek. Miękką Kasię utrzeć z połową cukru pudru.

3. Ciągle ucierając dodawać najpierw po jednym żółtka, a następnie mąkę wymieszaną z

proszkiem do pieczenia.

4. Do otrzymanej masy dodać bakalie i konfiturę, wymieszać.

5. Białka ubić na sztywną pianę z pozostałym cukrem pudrem, dodać do ciasta i delikatnie

wymieszać.

6. Ciasto przełożyć do formy o wymiarach 25x35 cm wyłożonej papierem do pieczenia i piec

około 40 minut w 180 st.C. Wystudzone ciasto posypać obficie cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rumowy-placek-z-bakaliami-12095
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Słodki placek z konfiturą
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 150 gramów

duże jajka - 4 sztuki

mąka - 250 gramów

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

domowa konfitura lub powidła - 200 gramów

cukier puder - 200 gramów

woda - 2 łyżki

czerwony barwnik spożywczy - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Miękką Kasię utrzyj z cukrem. Następnie ciągle ucierając dodawaj pojedynczo jajka.

2. Do masy dodaj mąkę, wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Wszystko

dokładnie wymieszaj.

3. Na koniec wyłóż na ciasto konfiturę i delikatnie wymieszaj łyżką. Tortownicę o średnicy 24 cm

posmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia.

4. Ciasto przełóż do formy. Piecz około 40 minut w temperaturze 180°C. Sprawdź patyczkiem czy

ciasta jest suche.

5. Cukier puder utrzyj z wodą na bardzo gęsty lukier. Dodaj odrobinę barwnika spożywczego i

wymieszaj.

6. Gotowym lukrem posmaruj wierzch wystudzonego ciasta.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/slodki-placek-z-konfitura
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Miodowiec z kremem orzechowym
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 170 °C

Kwadratowa forma o boku ok. 30 cm

Składniki:

jajka - 4 sztuki

cukier - 150 gramów

miód - 250 mililitrów

mąka pszenna - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

sól - 1 szczypta

mleko - 0.5 litrów

cukier - 100 gramów

esencja waniliowa - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 30 gramów

mąka ziemniaczana - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 250 gramów

orzechy włoskie - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

płynny miód - 2 łyżki

cukier - 100 gramów

orzechy włoskie

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 170°C. Przygotuj dwie miski. W pierwszej wymieszaj mąkę z proszkiem

do pieczenia i szczyptą soli. W drugiej ubij Kasię z cukrem na puszystą masę, a następnie, nie

przerywając ubijania, dodaj miód, pojedynczo jajka, i na koniec mieszaninę mąki. Miksuj, aż masa

będzie gładka.

2. Ciasto przełóż do kwadratowej formy o boku ok. 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw

do piekarnika rozgrzanego do 170°C . Piecz ok. 40 minut, po tym czasie wbij w ciasto drewniany

patyczek, np. do szaszłyków. Jeśli patyczek będzie mokry, piecz kolejne 5 minut i ponownie

sprawdź ciasto patyczkiem. Jeśli po wyjęciu patyczek jest suchy, ciasto jest gotowe. Wyjmij je z

pieca i ostudź.

3. Podgrzej w rondelku połowę mleka z cukrem i esencją waniliową, w pozostałej połowie mleka

https://www.przepisy.pl/przepis/miodowiec-z-kremem-orzechowym-11944


rozprowadź mąki. Gdy mleko zacznie wrzeć, wlej roztwór z mąką i zagotuj budyń. Odstaw do

wystudzenia.

4. Ubij mikserem Kasię, a następnie, nie przerywając ubijania, łyżkami zacznij dodawać budyń.

5. Orzechy lekko posiekaj, oddziel od pyłu, przełóż do rondelka, dodaj pozostałe jej składniki i

zagotuj. Polewa jest gotowa, gdy zgęstnieje.

6. Ciasto pokrój ostrym nożem na 2 lub 3 cienkie blaty (ich liczba zależy od wyrośnięcia ciasta i

Twoich zdolności do jego przecięcia). Przełóż warstwy biszkoptowe kremem, lekko dociśnij i usuń

nadmiar kremu wystający po bokach ciasta.

7. Następnie na wierzchu ciasta rozsmaruj polewę orzechową i udekoruj orzechami. Przechowuj w

lodówce 2-3 dni.

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


Tropikalny keks
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

jajko - 5 sztuk

cukier waniliowy - 16 gramów

cukier - 150 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

suszone owoce tropikalne - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 180°C. Keksówkę (ok. 25x10cm) nasmarować Kasią i posypać mąką.

2. Zmiksować Kasię z cukrem i aromatem waniliowym, podczas miksowania dodawać po jednym

żółtku.

3. W osobnej misce ubić na sztywno pianę z białek. Połączyć z mąką i proszkiem do pieczenia.

Dodać do drugiej masy wraz z bakaliami i razem wymieszać.

4. Włożyć masę do przygotowanej keksówki.

5. Piec przez około 60 minut lub do momentu, gdy szpikulec włożony do środka ciasta po wyjęciu

jest czysty (to oznacza, że ciasto jest upieczone). Po upieczeniu wyjąć z foremki i pozostawić do

ostygnięcia na drucianej podstawce.

6. Po ostygnięciu można udekorować posiekanymi bakaliami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tropikalny-keks-11975
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mini brownie z orzeszkami ziemnymi i
karmelem

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Forma do muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 100 gramów

gorzka czekolada - 75 gramów

brązowy cukier - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 75 gramów

kakao - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

sos karmelowy - 125 mililitrów

orzeszki ziemne prażone, solone - 35
gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180°C. Formę do pieczenia muffinek natłuść i wysyp mąką. Kasię

rozpuść z czekoladą na małym ogniu.

2. Brązowy cukier ubij z jajkami na gładką masę. Dodaj rozpuszczoną czekoladę z Kasię i

wymieszaj.

3. Mąkę, kakao oraz szczyptę soli wymieszaj i dodaj do ciasta. Wszystko razem wymieszaj.

Przygotowane ciasto nałóż do formy i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez ok. 20 minut.

Upieczone już ciastka lekko wystudź.

4. Mini brownie przed podaniem polej karmelowym sosem i posyp orzeszkami. Podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-brownie-z-orzeszkami-ziemnymi-i-karmelem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bakaliowiec
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

mąka - 500 gramów

cukier - 250 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

żółtko - 5 sztuk

posiekane bakalie - 250 gramów

powidła - 400 gramów

wiórki kokosowe - 3 łyżki

masa krówkowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, dodaj posiekaną Kasię, cukier i żółtka.

2. Zagnieć i rozwałkuj kruche ciasto.

3. Pół ciasta wyłóż na blaszkę, posmaruj powidłami i przykryj pozostałym kruchym ciastem.

4. Piecz 50-55 min. w temperaturze 180 st. C.

5. Gdy ciasto trochę ostygnie, posmaruj masą krówkową z puszki i wysyp bakaliami oraz

wiórkami kokosowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bakaliowiec-2833
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piernik ze śliwkami i polewą
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

49 minut 175 °C

Składniki:

jajka - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

mąka - 300 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

Kostka do pieczenia Kasia - 120 gramów

cukier - 150 gramów

miód - 100 gramów

przyprawa do piernika - 1 łyżka

suszone śliwki - 100 gramów

gorzka czekolada 70% - 1 opakowanie

mleko - 125 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 175°C. Ubij jajka z mlekiem.

2. Rozpuść Kasię, cukier i miód w rondelku i zostaw do ostygnięcia.

3. Wymieszaj rozpuszczoną Kasię z jajkami i mlekiem.

4. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia, pokrojone śliwki i przyprawę do piernika. Wymieszaj łyżką.

5. Przygotuj formę o wymiarach 10x25 cm, smarując ścianki margaryną i obsypując je mąką. Wlej

masę do formy. Przygotuj polewę: włóż wszystkie składniki do rondelka i podgrzewaj, aż się

roztopią. Wylej polewę na ciasto. Piecz przez 45-50 minut w temperaturze 175°C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piernik-ze-sliwkami-i-polewa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


American cheesecake
przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

80 minut kąpiel wodna °C

tortownica o średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 100 gramów

posiekane migdały - 250 gramów

mąka - 0.5 szklanek

twaróg sernikowy - 1 kilogram

cukier puder - 1.5 szklanek

jajko - 6 sztuk

laska wanilii - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

śmietanka 30% - 0.5 szklanek

cytryna - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

sok z cytryny - 1 sztuka

biała czekolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść i przestudź. Migdały połącz z mąką, cukrem i roztopioną Kasią. Tortownicę

posmaruj Kasią i wyłóż jej dno papierem do pieczenia. Następnie zabezpiecz dno i boki folią

aluminiową.

2. Przygotowaną masą wyłóż spód i boki tortownicy o średnicy 26 cm i włóż do lodówki.

3. Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cukrem. Dodaj ser, śmietankę, otartą skórkę i sok z cytryny, i

wybrane wnętrze z laski wanilii. Białka ubij na sztywną pianę. Masę połącz z ubitą pianą z białek.

Na koniec dodaj mąkę ziemniaczaną i delikatnie wymieszaj.

4. Masę przełóż do tortownicy. Piecz w kąpieli wodnej, najpierw 40 minut w 180 st.C , a następnie

40 minut w 150 st.C. Wystudź.

5. Przygotuj polewę. W rondelku podgrzej sok z cytryny, zdejmij z ognia, włóż białą czekoladę i

mieszaj aż czekolada się rozpuści. Dodaj cukier puder i śmietanę, wszystko wymieszaj.

6. Upieczony sernik wyjmij z piekarnika, polej polewą i odstaw do schłodzenia (najlepiej na całą

noc do lodówki).

https://www.przepisy.pl/przepis/american-cheesecake-12013


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


Szyszki - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

cukierki krówki - 250 gramów

woda - 0.5 szklanek

cukier - 1 szklanka

kakao - 3 łyżki

aromat cytrynowy - 1 opakowanie

mleko w proszku - 2 szklanki

ryż preparowany - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. W rondelku rozpuść Kasię, dodaj cukier, kakao i wodę.

2. Dodaj krówki i mieszaj aż masa stanie się jednolita i gładka.

3. Masę zdejmij z ognia i dodaj do niej kilka kropli aromatu.

4. Jeszcze ciepłą masę przełóż do miski i połącz z mlekiem w proszku.

5. Wsyp ryż i dokładnie wymieszaj.

6. Masę nabieraj łyżką i formuj w dłoniach niewielkie szyszki. Ułóż na papierze do pieczenia i

odstaw w chłodne miejsce do zastygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szyszki-6309
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

