
 

SPOSOBY NA SZYBKIE
CIASTECZKA

przepisy.pl



Słodkie ciasteczka
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

14 minut 190  °C

Blacha 39,5cm x 23,5cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 255 gramów

cukier - 200 gramów

jajko - 1 sztuka

ekstrakt waniliowy - 2 łyżeczki

mąka pszenna - 325 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

sól - 0.25 łyżeczek

cukier puder - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ciasteczka: rozgrzać piekarnik do 190°C. Blachy wysmarować tłuszczem.

2. Kasię i cukier ubijać w dużej misce za pomocą miksera do momentu uzyskania lekkiej i

puszystej masy, czyli przez około 3 minuty.

3. Nie przerywając ubijania, dodać jajo i wanilię, od czasu do czasu zebrać masę ze ścianek, żeby

się dobrze wymieszała. Dodać mąkę, proszek do pieczenia i sól, aż składniki się połączą (nie

mieszać zbyt intensywnie).

4. Rękami obsypanymi mąką nabierać porcje ciasta wielkości orzecha włoskiego i formować kulki.

Ułożyć na blasze w odstępach ok. 7 cm. Delikatnie rozgnieść, aż powstaną kółka o średnicy 6 cm.

Złapać ciasto z jednej strony, żeby uformować „ogonek" serduszka. Delikatnie wgnieść kółko z

drugiej, żeby powstało serduszko.

5. Piec przez 12-14 minut, aż brzegi zrobią się złociste. Przez 2 minuty chłodzić na drucianej

podstawce, a potem zdjąć z blachy i pozwolić całkiem ostygnąć.

6. Do dekoracji (opcjonalnie): Wymieszać 4 łyżeczki wody z cukrem pudrem, aż powstanie gęsty,

błyszczący lukier. Można dodać barwnik spożywczy. Posmarować ciastka lukrem i ozdobić

https://www.przepisy.pl/przepis/slodkie-ciasteczka-12204


posypką.

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


Łaciate krówki
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

blacha wyłożona papierem do

pieczenia

Składniki:

jajka - 3 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier puder - 100 gramów

cukier waniliowy - 16 gramów

mąka pszenna - 300 gramów

kakao - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Z mąki, Kasi, jaj, cukru pudru i cukru waniliowego zagnieść

ciasto.

2. Do połowy ciasta dodać kakao.

3. Następnie formujemy ciastka w taki sposób, że dobieramy po części jasnego i ciemnego ciasta

formując z nich kulki.

4. Układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy około 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/laciate-krowki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Energetyczne ciasteczka ze śliwką - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

kleik ryżowy - 1.5 szklanek

cukier - 3 szklanki

jajko - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

posiekane suszone śliwki - 1 szklanka

rodzynki - 0.5 szklanek

ziarna sezamu - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Do miski wsyp kleik ryżowy, cukier, proszek do pieczenia i sezam. Wszystko wymieszaj

mikserem, dodając miękką Kasię. Wsyp śliwki i rodzynki. Całość dokładnie wymieszaj łyżką.

2. Z masy formuj kulki wielkości orzecha włoskiego i ułóż je na blasze wyłożonej papierem do

pieczenia.

3. Piecz w nagrzanym do 180st. C piekarniku około 20 minut. 

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

https://www.przepisy.pl/przepis/energetyczne-ciasteczka-ze-sliwka-8096
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Imbirowe Misie
przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut  °C

Blacha 39,5cm x 23,5cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 300 gramów

cukier - 100 gramów

mielony imbir - 1 łyżeczka

cukier waniliowy - 1 łyżeczka

jajo - 1 sztuka

sok z cytryny - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 1 szczypta

migdały - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Do miski wsyp: mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder, cukier wanilinowy i imbir, dodaj

posiekaną Kasię i sok z cytryny, wymieszaj. Jajko rozbij, odrobinę białka odłóż do miseczki, resztę

jajka włóż do ciasta i wymieszaj mikserem.

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

lodówki by ciasto się schłodziło.

3. W tym czasie przebierz orzechy i migdały. Jeśli chcesz zdjąć z nich skórkę zalej je wrzątkiem i

odstaw na 5 minut. Po tym czasie zlej wrzątek i zahartuj zimną wodą. Z tak przygotowanych

migdałów skórka zejdzie bez żadnego problemu.

4. Schłodzone ciasto rozwałkuj na podsypanym mąką stole i wycinaj z ciasta, za pomocą foremki

małe misie. Jeśli foremka przykleja się do ciasta zanurz ją od czasu do czasu w mące.

5. Misie ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia płaskiej blaszce. Migdały zamocz z jednej strony

w zostawionym białku i połóż na brzuszkach misiów. Na migdałkach połóż rączki misiów i lekko

dociśnij.

6. Przy pomocy patyczka (np do sushi) zrób na nóżkach misiów ozdobne dołki, a na główkach

oczka i buzie. Ciastka wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz 10-15 minut.

https://www.przepisy.pl/przepis/imbirowe-misie-12106


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


Proste ciastka
przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 190 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 5 gramów

cukier - 100 gramów

żółtka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 190°C. Nasmarować blachy tłuszczem i/lub wyłożyć je papierem do

pieczenia.

2. Pokroić Kasię na małe kawałki.

3. Przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia do dużej miski. Dodać cukier, szczyptę soli, żółtka i

Kasię i wymieszać drewnianą łyżką, ręcznym mikserem lub szybko zimnymi dłońmi na sztywne

ciasto (nie mieszać zbyt długo!).

4. Owinąć ciasto w folię spożywczą i pozostawić przez 30 minut do schłodzenia w lodówce.

5. Posypać powierzchnię roboczą niewielką ilością mąki i rozwałkować ciasto na placek o grubości

ok. 5 mm. Wyciąć kształty wykrojnikami i układać je na blasze do pieczenia. Ewentualnie można

formować z ciasta kulki i spłaszczać je lekko na blasze, aby uzyskać zwykłe okrągłe ciastka.

6. Piec w piekarniku przez 15-20 minut, aż będą lekko brązowe. Pozostawić ciastka do schłodzenia

na blasze.

7. Na koniec posypać cukrem (opcjonalnie). Ciastka te doskonale smakują same, ale dla odmiany

można dodać kawałki czekolady lub bakalie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/proste-ciastka-11982
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kajmakowe markizy do szkoły - VIDEO
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 300 gramów

cukier puder - 50 gramów

żółtka - 2 sztuki

proszek do pieczenia

śmietana 18% - 1 łyżeczka

masa kajmakowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mikserem Kasię, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, cukier,

śmietanę i żółtka.

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

lodówki

3. Schłodzone ciasto rozwałkuj, na podsypanym mąką stole na placek o grubości kilku milimetrów

4. Z ciasta wycinaj foremkami kułeczka o średnicy 7 cm. W co drugim kułeczku wytnij foremką

literkę lub cyferkę

5. Ciasteczka ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i piecz około 15 minut w 180 st.C

6. Wystudzone ciasteczka składaj po dwa przekładając masą kajmakową.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kajmakowe-markizy-do-szkoly-11871
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasteczka z powidłami śliwkowymi
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

0 minut 200 °C duża blacha

Składniki:

mąka - 340 gramów

woda - 5 łyżek

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

powidła śliwkowe

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Wymieszać mąkę, cukier waniliowy z Kasią, dodając wodę gdyby ciasto było zbyt zwarte.

2. Wyrobione ciasto włożyć do lodówki na około godzinę.

3. Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Ciasto wyjąć z lodówki i rozwałkować.

4. Wyciąć podłużne trójkąty, naciąć krótszy bok.

5. Przy nacięciu układać łyżeczkę powideł i zwijać. Piec na złoty kolor.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-z-powidlami-sliwkowymi-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche różyczki
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 °C

Składniki:

mąka - 400 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier puder - 150 gramów

cukier waniliowy - 2 łyżeczki

żółtka - 2 sztuki

kwaśna śmietana - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mikserem mąkę, cukier puder, cukier wanilinowy, żółtka i posiekaną Kasię,

dodaj śmietanę i jeszcze raz wymieszaj.

2. Następnie przełóż ciasto na stół i szybko zagnieć. Ciasto zawiń w folię i odłóż na godzinę do

lodówki.

3. Ciasto rozwałkuj na dość cienki placek i wytnij z ciasta kółka o średnicy około 6 cm.

4. Układaj po 3 kółka, tak by na siebie zachodziły i zwijaj w rulony.

5. Każdy rulon przetnij na pół i lekko rozchyl kółka formując płatki różyczek. Ciasteczka odłóż na

20-30 minut do lodówki lub zamrażarki by stwardniały.

6. Schłodzone różyczki ułóż na płaskiej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do

nagrzanego piekarnika (funkcja termoobieg) i piecz 10 minut w 200 st.C. i 5 minut w temp. 150 st.C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kruche-rozyczki-7791
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Linzer
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 170 °C

Składniki:

cukier puder - 70 gramów

mąka pszenna - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

żółtka - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 opakowanie

dżem truskawkowy - 1 opakowanie

cukier puder do dekoracji - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 170°C W misce wymieszaj mąkę, cukier puder i proszek do pieczenia.

Dodaj żółtko i Kasię w kawałkach.

2. Całość zacznij zagniatać i wyrabiaj,aż składniki się połączą, a ciasto będzie gładkie.

3. Następnie rozwałkuj ciasto na grubość 3-4 mm.

4. Z połowy ciasta wytnij pełne formy mini ciasteczek, z drugiej połowy - formy tej samej wielkości,

ale mające dziurkę w środku (to będzie góra ciasteczka). Rozłóż je na blasze wyłożonej papierem

do pieczenia i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 170°C. Piecz, aż się zrumienią, 8-10 minut.

Wyjmij i ostudź.

5. Na każdym pełnym ciasteczku rozsmaruj łyżeczkę dżemu. Ostrożnie nałóż ciasteczka z dziurką

na ciasteczkami z dżemem (dżem powinien lekko wyjść przez otwór w ciasteczku). Przed

podaniem posyp ciasteczka cukrem pudrem . Będą bardziej miękkie po nocy w metalowym

pudełku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/linzer-11943
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Biscotti - włoskie migdałowe ciasteczka
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 190 °C

Składniki:

mąka - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

migdały - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier - 180 gramów

jajka - 3 sztuki

alkohol np.brandy - 2 łyżki

skórka otarta z cytryny - 2 łyżki

sól - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Migdały uprażyć na suchej patelni, schłodzić. Połowę posiekać na mniejsze kawałki.

2. W misce utrzeć Kasię z cukrem na puszystą masę. Ciągle ucierając dodawać po 1 jajka.

3. Dodać brandy i skórkę cytrynową, a następnie mąkę z proszkiem do pieczenia i migdały,

wymieszać. Ciasto odstawić na godzinę do zamrażarki.

4. Z masy uformować dwa wałeczki o średnicy 5 cm, a długości 25 cm. Ułożyć na wyłożonej

papierem do pieczenia blaszce i piec w 190°C około 20 minut.

5. Piekarnik zostawić włączony. Ciasto wyjąć, wystudzić i pokroić bardzo ostrym nożem na

skośne plastry o grubości około 1,5 cm.

6. Ciastka ułożyć płasko na blasze i piec najpierw 8 minut z jednej strony, a następnie przewrócić

na drugą stronę i piec jeszcze 8 minut. Wystudzone ciastka można przechowywać w słoiku nawet

kilka tygodni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/biscotti-wloskie-migdalowe-ciasteczka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciastka Zebra z kawałkami czekolady
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 190 °C

Składniki:

mąka pszenna - 350 gramów

soda oczyszczona - 0.75 łyżeczek

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

sól - 0.5 łyżeczek

Kostka do pieczenia Kasia - 230 gramów

cukier - 130 gramów

cukier trzcinowy - 130 gramów

jajko - 1 sztuka

ekstrakt waniliowy - 1.5 łyżeczek

czekolada - 170 gramów

biała czekolada - 170 gramów

biała czekolada - 170 gramów

ciemna czekolada - 170 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ciastka: Rozgrzać piekarnik do 190°C. Nasmarować kilka blach tłuszczem i/lub wyłożyć je

papierem do pieczenia.

2. Wymieszać mąkę, sodę, proszek do pieczenia i sól w średniej misce; odłożyć na bok.

3. W osobnej misce miksować przez ok. 5 minut margarynę Kasię z jednym i drugim cukrem przy

pomocy miksera lub drewnianej łyżki, aż do uzyskania lekkiej i puszystej masy. Dodać jajko i

aromat waniliowy. Co jakiś czas zbierać masę ze ścianek miski. Stopniowo dodawać mąkę z

dodatkami, aż do połączenia w jednolitą masę. Wymieszać z kawałkami ciemnej i białej czekolady.

4. Nakładać ciasto na blachy łyżką stołową lub łyżeczką do lodów. Zachować między ciastkami

odległość ok. 5 cm, aby mogły urosnąć.

5. Piec przez 10 minut lub do uzyskania złotego koloru. Po wyjęciu pozostawić blachy na 2 minuty

na drucianych podstawkach, a następnie zdjąć ciastka i zostawić do wystygnięcia.

6. Polewa Zebra (opcjonalnie): Kawałki czekolady roztopić w 2 osobnych naczyniach w kuchence

mikrofalowej lub na małym ogniu. Oblewać ciastka w paski stopioną ciemną czekoladą na

przemian z jasną. Pozostawić do zastygnięcia przed podaniem.

7. Porada: Oprócz kawałków czekolady, ciastka te smakują także doskonale z orzechami,

https://www.przepisy.pl/przepis/ciastka-zebra-z-kawalkami-czekolady-11967


suszonymi owocami lub ulubionymi cukierkami.

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


Amerykańskie ciasteczka "Whoopie pies"
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 190 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 175 gramów

cukier - 150 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

mielony kardamon - 1 łyżeczka

kakao - 50 gramów

mleko - 100 mililitrów

papier do pieczenia

serek twarogowy - 200 gramów

cukier puder - 50 gramów

śmietanka 30% - 250 mililitrów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 190°C. Dwie blachy do pieczenia wyłóż papierem. Kasię ubij z cukrem

na jasną masę. Dodaj jajka i dokładnie ubij.

2. Mąkę wymieszaj ze szczyptą soli, kardamonem oraz kakao. Powstałą mieszankę dodawaj na

przemian z mlekiem do ubitej uprzednio masy cały czas mieszając.

3. Masę wyłóż na blachę do pieczenia stołową łyżką, zwróć uwagę jednak aby zachować odstępy

między ciasteczkami (powinny wyjść 24 ciateczka). Ciasteczka wstaw do nagrzanego piekarnika

i piecz przez 10 minut. Upieczone pozostaw na blasze do wystygnięcia.

4. Przygotuj krem: twarożek zmiksuj z cukrem pudrem na gładką masę. Osobno ubij śmietanę

30% z cukrem waniliowym a następnie dodawaj porcjami do masy serowej. Całość wymieszaj.

Powstałą masę przełóż do worka cukierniczego. Na połowie upieczonych ciasteczek (dolnej ich

części) wyciśnij nieduże łezki a następnie przykryj je pozostałymi czystymi połówkami ciasteczek

– jak tradycyjne markizy. W ten sposób powstały nam amerykańskie Whoopies !

https://www.przepisy.pl/przepis/amerykanskie-ciasteczka-whoopie-pies


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


Czekoladowe ciasteczka z żurawiną i orzechami
makadamia

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

17 minut 180 °C

blaszka + papier do pieczenia

Składniki:

brązowy cukier - 125 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

średnie jajko - 1 sztuka

mąka - 175 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

biała czekolada - 100 gramów

Orzechy makadamia - 75 gramów

suszona żurawina - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika –

4).

2. Kasię utrzyj mikserem z cukrem i jajkiem na gładką masę. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia i

wymieszaj z masą.

3. Posiekaj grubo czekoladę i orzechy makadamia, a następnie dodaj je razem z żurawiną do

https://www.przepisy.pl/przepis/czekoladowe-ciasteczka-z-zurawina-i-orzechami-makadamia


ciasta.

4. Nabieraj łyżką porcje ciasta i wykładaj na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.

5. Piecz ciasteczka w nagrzanym piekarniku przez 15-20 minut, aż nabiorą złotego koloru.

6. Po wyjęciu ciasteczka mogą być jeszcze trochę miękkie. Zostaw je na papierze do pieczenia do

wystygnięcia.

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


Orzechowe ciasteczka
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

150 minut 170 -180 °C

Składniki:

mąka - 30 dekagramów

mielonych orzechów laskowych - 8
dekagramów

Kostka do pieczenia Kasia - 20
dekagramów

jajka - 2 sztuki

cukier puder - 10 dekagramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

cukier puder do oprószenia - 1
opakowanie

orzechy pistacjowe i włoskie - 100
gramów

Sposób przygotowania:

1. Zagnieść kruche ciasto z maki, orzechów, Kasi, żółtek, cukru, cukru waniliowego.

2. Ulepić kulę, zawinąć w folię, włożyć na godzinę do lodówki.

3. Ulepić kulki o średnicy 2 cm, spłaszczyć poukładać je na blasze wyścielonej pergaminem.

4. Piec 15 minut w temperaturze 170-180 C. Posypać cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/orzechowe-ciasteczka-11879
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasteczka serowe
przepisy.pl

30 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

12 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier - 150 gramów

brązowy cukier - 125 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

twaróg kremowy - 200 gramów

starta skórka z limonki - 2 sztuki

jajko - 1 sztuka

mąka - 260 gramów

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

rodzynki - 60 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180 st.C. W misce utrzyj mikserem miękką Kasię z dwoma rodzajami cukru

i cukrem wanilinowym.

2. Ciągle ucierając dodaj twaróg, startą z limonek skórkę i jajko.

3. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą. Wszystko razem

wymieszaj.

4. Na koniec dodaj rodzynki. Płaską blachę wyłóż papierem do pieczenia.

5. Łyżeczką nabieraj porcje ciasta i wykładaj na blaszkę zachowując kilkucentymetrowe odstępy.

6. Ciastka wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz, aż staną się złote tzn. około 12 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-serowe-12024
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

