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Ciasto kruche z masą orzechową
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 180 °C

forma do tarty o średnicy ok. 25 cm

Składniki:

mąka - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 100 gramów

jajka - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

brązowy cukier - 200 gramów

woda - 1 szklanka

cytryna - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

orzechy - 200 gramów

kieliszek rumu

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 stopni. Z mąki, proszku do pieczenia, Kasi, cukru i 3 jajek

zagnieść ciasto.

2. Następnie rozwałkować ciasto.

3. Wyłożyć ciastem formę do tarty o średnicy około 25 cm. Ciasto nakłuć widelcem i piec na zloty

kolor.

4. Z wody, miodu i cukru brązowego ugotować syrop, wsypać połówki orzechów dodać otarta

skórkę i sok z jednej cytryny oraz rum. Mieszać sos. Na upieczone ciasto wyłożyć masę

orzechową. Wystudzić.

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


Orzechowiec z jabłkiem
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 200 °C

Składniki:

mąka - 2 szklanki

cukier puder - 1 szklanka

jajka - 4 sztuki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

orzechy włoskie posiekane - 1 szklanka

jabłka - 3 sztuki

rodzynki - 0.5 szklanek

cukier wanliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię z cukrem pudrem i cukrem waniliowym utrzeć na puszystą masę. Kolejno dodawać żółtka.

2. Ubić pianę z białek. Stopniowo dodawać mąkę przesiana z proszkiem do pieczenia i sodą.

3. Na koniec dodać ubitą pianę z białek. Do masy dodać pokrojone w kostkę jabłka, posiekane

orzechy i namoczone oraz odsączone rodzynki.

4. Piec w temperaturze 200 stopni około 30-35 minut. Można ciasto posypać cukrem pudrem lub

udekorować orzechami.

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 orzechowe - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier - 200 gramów

jajko - 3 sztuki

mleko - 5 łyżek

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

orzechy włoskie - 300 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

śmietanka 30% - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Orzechy przebierz. Kilka odłóż do dekoracji, resztę posiekaj, lub rozdrobnij w blenderze.

2. Miękką Kasię utrzyj z cukrem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

3. Do utartej Kasi dodawaj partiami, na przemian jajka z mąką.

4. Na koniec dodaj posiekane orzechy i mleko. Całość wymieszaj.

5. Ciasto przełóż do prostokątnej formy o wymiarach 22x28cm. wysmarowanej Kasią i wyłożonej

papierem do pieczenia. Piecz w 180st.C około 45 minut.

6. Do rondelka wlej śmietankę i włóż połamaną czekoladę. Podgrzewaj aż polewa będzie gładka i

gęsta. Polewą polej przestudzone ciasto.

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


Piegusek
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

mąka - 350 gramów

cukier - 150 gramów

jajko - 4 sztuki

suchy mak - 100 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

polewa czekoladowa - 1 opakowanie

orzechy włoskie łuskane - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Miękką Kasię zmiksuj z cukrem i żółtkami.

2. Białka ubij na sztywną pianę.

3. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i makiem.

4. Masę żółtkową połącz delikatnie z pianą z białek i mąką z makiem.

5. Z orzechów wybierz 12 najładniejszych połówek.

6. Resztę posiekaj i dodaj do ciasta.

7. Ciasto przełóż do wysmarowanej Kasią i posypanej bułką tartą tortownicy.

8. Piecz w 180 st. C około 40 minut.

9. Ostudzonego pieguska udekoruj połówkami orzechów przyklejając je do ciasta na polewę

czekoladową i posyp ciasto cukrem pudrem.

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


Kanadyjski kruchy placek
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

63 minuty 180 °C

Tortownica o średnicy ok. 25 cm

Składniki:

mąka - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

sól - 1 szczypta

kilka łyżek wody

cukier puder - 200 gramów

mąka - 60 gramów

śmietana - 70 gramów

żółtka - 3 sztuki

jajka - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

białe wino - 3 łyżki

rodzynki - 100 gramów

zmielone orzechy - 100 gramów

gałka muszkatołowa - 0.5 łyżeczek

mielone goździki - 1 szczypta

cukier puder - 0.5 szklanek

białe wino - 3 łyżki

orzechy włoskie do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Z mąki, Kasi, soli i kilku łyżek wody zagnieść kruche ciasto. Następnie rozwałkować i przełożyć

do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Nakłuć widelcem. Piec w 180°C piekarniku na

złoty kolor, ok. 15 minut.

2. Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę, dodając partiami cukier puder, a następnie

rozkłócone widelcem wszystkie żółtka.

3. W osobnej misce wymieszać mąkę z przyprawami, a następnie dodawać ją na przemian ze

śmietaną do ubitej piany z cukrem i żółtkami.

4. Na końcu dodać zmielone orzechy, rodzynki, rozpuszczoną i przestudzoną Kasię oraz wino.

Wszystko delikatnie wymieszać.

5. Masę wyłożyć na przestudzone kruche ciasto i wstawić na 10 minut do piekarnika nagrzanego



do 200°C. Następnie zmniejszyć temperaturę do 160°C i piec jeszcze około 30 minut.

6. Cukier puder utrzeć z odrobiną wina na gęsty, gładki lukier. Przełożyć do małej szprycy

cukierniczej i zrobić na cieście lukrową kratkę. Udekorować połówkami orzechów. Kroić gdy ciasto

całkowicie wystygnie.

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 ze śliwkami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C 22x28 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka pszenna - 200 gramów

zmielone orzechy włoskie - 100 gramów

cukier - 200 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

szczypta soli

duże jajka - 3 sztuki

śliwki - 400 gramów

posiekane orzechy włoskie - 1 łyżka

cukier - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, zmielone orzechy, proszek do pieczenia i sól wymieszać.

2. Kasię utrzeć z cukrem na puch. Ciągle ucierając dodawać po jednym jajku.

3. Do masy jajecznej dodać mąkę z dodatkami i wymieszać.

4. Śliwki umyć, przekroić na ćwiartki, usunąć pestki. Foremkę keksową o wymiarach 22 x 28 cm

wyłożyć papierem do pieczenia.

5. Połowę ciasta przełożyć do formy keksowej i przykryć najpierw warstwą śliwek, a następnie

resztą ciasta.

6. Całość przykryć pozostałymi śliwkami i posypać orzechami wymieszanymi z łyżką cukru.

Wstawić do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piec około 60 minut.

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

