
 

SEZON NA CZEREŚNIE

przepisy.pl



Clafoutis z czereśniami
przepisy.pl

20 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

forma do tarty 24 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 0.5 szklanek

Śmietana 30% - 100 mililitrów

mleko - 150 mililitrów

jajka - 4 sztuki

mąka - 3 łyżki

czereśnie - 500 gramów

bułka tarta - 1 łyżka

szczypta soli

Sposób przygotowania:

1. Czereśnie umyj, osusz i wydryluj. Formę ceramiczną do tarty posmaruj Kasią i oprósz bułką tartą. Do formy włóż czereśnie.

2. W rondelku rozpuść Kasię i śmietankę, zagotuj. Mleko wymieszaj z mąką i wlewaj do gorącej śmietanki ciągle mieszając.

3. W misce zmiksuj jajka z cukrem, solą i przygotowaną wcześniej masą.

4. Otrzymaną masą zalej wiśnie w formie. Wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz około 45 minut, aż wierzch się

zarumieni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/clafoutis-z-czeresniami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bułeczki z czereśniami
przepisy.pl

1 minuta Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 2 szklanki

cukier - 100 gramów

mleko - 0.5 szklanek

świeże drożdże - 25 gramów

żółtka - 2 sztuki

sól - 1 szczypta

czereśnie - 500 gramów

cukier puder - 1 szklanka

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuścić w rondelku. Z drożdży, łyżki mąki, cukru i odrobiny mleka przygotować zaczyn i odstawić do wyrośnięcia.

2. W misce wymieszać pozostałą mąkę z cukrem i solą, dodać wyrośnięty zaczyn, resztę mleka i żółtka. Na koniec wlać

przestudzoną Kasię i wymieszać wszystko łyżką.

3. Następnie masę przełożyć na podsypany mąką stół i wyrobić na jednolite ciasto. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe

miejsce na 40 minut.

4. Czereśnie umyć i wydrylować. Ciasto rozwałkować na prostokąt o grubości około 5 mm i pokroić na kwadraty o boku 8 cm.

5. Na środku każdego kwadratu ułożyć po kilka czereśni, następnie rogi ciasta zawinąć do środka. Bułeczki ułożyć na

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 30 minut w 180 st.C.

6. Cukier puder utrzeć z odrobiną wody na gęsty lukier. Czereśnie przekroić na połówki. Każdą bułeczkę posmarować lukrem

i przykleić na jej wierzchu połówkę czereśni.

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

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


Placek z czereśniami
przepisy.pl

30 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

czereśnie - 600 gramów

mąka pszenna - 1.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier puder - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

sok i skórka z cytryny - 0.5 sztuk

cukier waniliowy - 1 opakowanie

śmietana - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

konfitura brzoskwiniowa - 4 łyżki

płatki migdałowe - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i solą. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Dodaj

śmietanę, sok i skórkę z cytryny.

2. Do powstałej masy ciągle mieszając wbijaj po jednym jajku, a następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do

pieczenia.

3. Umyte czereśnie pozbaw ogonków. 15 przekrój na połówki i delikatnie usuń pestki. Z pozostałych możesz usunąć pestki

za pomocą drylownicy.

4. Okrągłą formę o wymiarach 24 cm posmaruj Kasią i posyp płatkami migdałowymi.

5. Ciasto przełóż do formy. Na cieście ułóż wydrylowane owoce. Piecz 45 min w temp. 180 st.C.

6. Konfiturę brzoskwiniową podgrzej. Jeszcze gorące ciasto posmaruj konfiturą, udekoruj połówkami pozostałych czereśni i

posyp płatkami migdałowymi.

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

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


Chińska sałatka z indyka
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś z indyka - 300 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

ananas z puszki - 5 plastrów

pieczarki - 100 gramów

kiełki sojowe - 150 gramów

sałata masłowa - 0.5 sztuk

orzechy ziemne prażone - 3 łyżeczki

czereśnie lub wiśnie najlepiej świeże - 3 łyżki

jogurt naturalny - 0.5 szklanek

sok z cytryny - 1 łyżeczka

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

curry - 0.5 łyżeczek

tabasco - 4 sztuki

cukier - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Składniki na sos (jogurt, majonez, sok z cytryny, curry, tabasco i cukier) bardzo dobrze wymieszaj i odstaw do lodówki.

2. Indyka pokrój na paski, posyp przyprawą Knorr.

3. Do indyka dodaj pieczarki i skrop je sokiem z cytryny. Chwilę podsmaż.

4. Do miski wrzuć indyka, pieczarki, ananasa, kiełki sojowe i polej sosem. Wszystko dobrze wymieszaj i odstaw do lodówki.

5. Sałatkę połóż na liściu sałaty masłowej, posyp orzeszkami oraz czereśniami.

6. Następnie podsmaż mięso na patelni. W tym czasie ananasa pokrój w kostkę, a pieczarki w plasterki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chinska-salatka-z-indyka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sernik z czereśniami
przepisy.pl

85 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 50 gramów

żółtka - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

sól - 1 szczypta

ser 3-krotnie mielony - 500 gramów

jajka - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 125 gramów

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

czereśnie - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce mieszamy mikserem mąkę, proszek do pieczenia, Kasię i cukier puder. Następnie dodajemy wymieszane ze

szczyptą soli żółtka i wszystko mieszamy.

2. Ciasto wyjmujemy z miski, zagniatamy i dzielimy na dwie części. Odkładamy na godzinę do zamrażarki.

3. Formę o wymiarach 20x20 cm wykładamy papierem do pieczenia i ścieramy do niej na tarce o dużych oczkach jedną

część zmrożonego ciasta. Równomiernie rozprowadzamy i lekko dociskamy. Pieczemy w temp. 180 st. C. przez około 10

minut, aby się lekko zapiekło.

4. Czereśnie myjemy, drylujemy i układamy na podpieczonym cieście. Kasię rozpuszczamy w rondelku.

5. Ser miksujemy z jajkami, dodajemy cukier, ostudzoną Kasię i mąkę ziemniaczaną.

6. Masę serową wykładamy na owoce. Ścieramy pozostałą część zamrożonego ciasta. Pieczemy w temp. 180 st. C. przez

około 40-50 minut do lekkiego zrumienienia wierzchu. Zaraz po wyjęciu oprószamy 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/sernik-z-czeresniami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasteczka z czereśniami
przepisy.pl

50 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 250 gramów

cukier puder - 75 gramów

jajko - 1 sztuka

czereśnie - 20 sztuk

cukier - 1 łyżka

cukier puder - 150 gramów

sok z cytryny - 2 łyżki

kilka czereśni (na sok)

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki ciasta wymieszaj mikserem, a następnie przełóż na stół i zagnieć gładkie ciasto. Zawiń w folię i odłóż

na 30 minut do lodówki.

2. Czereśnie umyj, usuń delikatnie pestki i wsyp w środek odrobinę cukru.

3. Schłodzone ciasto rozwałkuj i potnij na kwadraty 8 x 8 cm (ich wielkość zależy od wielkości czereśni).

4. Czereśnie zawiń w ciasto jak cukierek w papierek i ułóż na płaskiej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do

piekarnika nagrzanego do 200 st.C i piecz około 15 minut.

5. W tym czasie cukier puder utrzyj z odrobiną soku z cytryny na gładki lukier. Do części lukru możesz dodać odrobinę soku

wyciśniętego z czereśni, zabarwi on lukier na różowo.

6. Wystudzone ciasteczka posmaruj dekoracyjnie lukrem i odstaw aby lukier zastygł.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-z-czeresniami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

