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Ciasto czekoladowe z likierem Baileys
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

3 tortownice o średnicy 20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 165 gramów

mleko półtłuste - 220 mililitrów

cukier drobny - 330 gramów

mąka - 260 gramów

jajka duże - 3 sztuki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

sok z cytryny - 2 łyżki

kakao - 70 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 200 gramów

cukier puder przesiany - 400 gramów

likier Baileys - 30 mililitrów

kakao - 1 łyżka

wiórki z gorzkiej czekolady - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mleko i sok z cytryny. Odstaw na bok. Ucieraj Kasię z cukrem na lekką, puszystą masę (przez ok. 1,5

minuty mikserem). Dodaj jajka, jedno po drugim, cały czas dokładnie ucierając masę. Przesiej do niej resztę mąki z sodą

oczyszczoną i kakao i starannie wymieszaj, aż składniki się połączą. Dodaj mleko i wymieszaj całość na gładką masę.

2. Wylej ciasto do 3 posmarowanych tłuszczem i wyłożonych papierem do pieczenia tortownic o średnicy 20 cm. Piecz na

środkowej półce piekarnika nagrzanego do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4) przez

20 minut.

3. Przygotuj krem. Utrzyj Kasię z cukrem na lekką i puszystą masę. Dodawaj stopniowo likier Baileys, dokładnie mieszając

po każdym dodaniu tak, aby likier połączył się z masą.

4. Jeśli to konieczne, wyrównaj wierzch ciasta ząbkowanym nożem. Ułóż pierwszą warstwę na paterze lub tacy do ciasta.

Warstwy tortu przekładaj kremem. Przy pomocy szpatułki wyrównaj wierzch i bok tortu, pokrywając go resztą kremu.

5. Udekoruj wierzch tortu, posypując go kakao, a wiórkami z czekolady posyp krawędzie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-czekoladowe-z-likierem-baileys
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Babeczki Kasi z bakaliami pod orzechową kruszonką
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 °C

forma na 12 babeczek

Składniki:

mąka - 180 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

drobny cukier - 20 gramów

żółtko jajka - 1 sztuka

zimna woda - 2 łyżki

mieszanka studencka Bakalland - 300 gramów

mąka - 35 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

cukier demerara - 20 gramów

mieszanka orzechów posiekanych - 2 łyżki

Cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować ciasto, wsyp mąkę do miski, dodaj pokrojoną w kostkę Kasię i rozcieraj palcami do momentu, aż

mieszanka będzie przypominać drobną kruszonkę. Wymieszaj z cukrem i zrób zagłębienie na środku mieszanki.

2. W małej misce wymieszaj żółtko i dwie łyżki zimnej wody, a następnie wlej do zagłębienia w mieszance. Używając noża,

połącz wszystkie składniki. Jeśli ciasto jest zbyt suche, dodaj niewielką ilość zimnej wody. Delikatnie zagniataj ciasto w

misce, aż do uzyskania gładkiej masy. Owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na 30 minut.

3. Przygotuj kruszonkę. W tym celu wsyp mąkę do miski, dodaj Kasię pokrojoną w kostkę i rozcieraj palcami tak, aby

powstała kruszonka. Wymieszaj ją z cukrem Demerara i posiekaną mieszanką orzechów. Przygotowaną orzechową

kruszonkę odłóż na bok.

4. Schłodzone ciasto rozwałkuj na powierzchni podsypanej mąką, aby ciasto się nie kleiło.

5. Natłuść formę do babeczek z 12 otworami. Używając okrągłych foremek do wykrawania ciasteczek (o średnicy 8 cm),

wytnij z ciasta kółka i wyłóż nimi otwory formy na babeczki. Do każdego otworu nałóż łyżkę mieszanki studenckiej Bakalland

i posyp przygotowaną orzechową kruszonką.

6. Piecz w piekarniku przez 18-20 minut na złocisty kolor. Przełóż babeczki na kratkę do wystygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/babeczki-kasi-z-bakaliami-pod-orzechowa-kruszonka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche różyczki
przepisy.pl

115 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


Babeczki z galaretką
przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 150 gramów

cukier - 150 gramów

jajko - 4 sztuki

cytryna - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

polewa z białej czekolady - 1 opakowanie

kolorowa posypka - 1 opakowanie

galaretka truskawkowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody i wlej do płaskiej formy tak, aby wysokość galaretki była nie wyższa niż 1 cm.

Odstaw do stężenia.

2. Żółtka utrzyj do białości z Kasią i cukrem. Gdy masa będzie puszysta, dodaj skórkę startą z cytryny. Ubij na sztywno pianę

z białek i dodaj do masy.

3. Na końcu wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj delikatnie łyżką.

4. Ciasto wkładaj do połowy wysokości małych foremek z kominkiem wcześniej wysmarowanych Kasią i wysypanych mąką.

Piecz ok. 10-15 min. w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Upieczone babeczki wyjmij z foremek.

5. Gdy ostygną, polej rozpuszczoną w kąpieli wodnej polewą czekoladową i posyp cukrową posypką.

6. Formę z galaretką zanurz na kilka sekund w gorącej wodzie i natychmiast odwracając do góry dnem wyłóż galaretkę na

deskę. Z galaretki wycinaj foremką do ciasteczek serduszka i układaj na babeczkach.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/babeczki-z-galaretka-4620
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Czekoladowe babeczki
przepisy.pl

20 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 160 °C

foremki do babeczek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

cukier - 50 gramów

mąka pszenna - 130 gramów

sól - 1 szczypta

żółtko - 1 sztuka

woda - 2 łyżki

czekolada mleczna - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

cukier - 50 gramów

kakao - 20 gramów

czekolada mleczna - 50 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

duże jajka - 2 sztuki

cukier wanilinowy - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj jasną masę. Włóż do miski posiekaną Kasię i cukier, dodaj żółtko, mąkę i sól, wymieszaj mikserem.

2. Następnie dodaj drobno posiekaną czekoladę i ponownie wymieszaj. Ciasto zagnieć.

3. Jasną masę uformuj w wałek i podziel na 14 części. Wylep masą małe silikonowe foremki do babeczek.

4. Przygotuj ciemną masę. W rondelku roztop Kasię, dodaj 2 łyżki wody, cukier i kakao. Mieszaj, aż cukier się rozpuści. Dodaj

połamaną czekoladę i wymieszaj.

5. Masę przelej do miski, dodaj mąkę, cukier wanilinowy i jajka, wymieszaj.

6. Na ciasto w babeczkach wyłóż masę czekoladową. Piecz 10-15 minut w 160° C. Podawaj gdy wystygną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/czekoladowe-babeczki-6971
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sernik bananowy z karmelem i migdałami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

70 minut 130 °C

Tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

serek śmietankowy - 4 sztuki

cukier - 0.75 szklanek

cukier z wanilią - 1 łyżeczka

budyń bananowy - 2 opakowania

jajka - 5 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 sztuk

mleko sojowe - 0.75 szklanek

cukier - 1 szklanka

woda - 0.5 szklanek

śmietanka kremówka 30% - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Masa serowa: wszystkie składniki mieszamy w misie miksera i miksujemy do uzyskania jednolitej masy.

2. Przygotowujemy tortownicę o wymiarach 24 cm i wykładamy ją papierem do pieczenia ciasta i wylewamy masę sernikową.

3. Sernik pieczemy w kąpieli wodnej w temperaturze 170 stopni C przez 15 minut. Po upływie 15 minut pieczenia

zmniejszamy temperaturę do 130 stopni C i pieczemy kolejne 55 minut. Studzimy ciasto w uchylonym piekarniku a następnie

odstawiamy do całkowitego przestygnięcia.

4. Sos karmelowy: w rondelku umieszczamy cukier i wodę. Nie mieszamy, czekamy aż cukier zbrązowieje i zrobi się gęsty

(uwaga, by nie przypalić). Następnie do rondelka wlewamy śmietankę. Gdy masa zacznie się ścinać całość mieszamy i

gotujemy do połączenia się składników. Gotowy sos odstawiamy do przestygnięcia i schładzamy w lodówce aby zgęstniał.

5. Z upieczonego sernika zdejmujemy obręcz tortownicy i polewamy obficie sosem karmelowym. Wierzch dekorujemy

prażonymi płatkami migdałowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sernik-bananowy-z-karmelem-i-migdalami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mini serniczki na makowym spodzie
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

suchy mak. - 300 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 100 gramów

serek kremowy - 1 kilogram

cukier puder - 1 szklanka

jajko - 6 sztuk

laska wanilii - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

śmietana kremówka 30% - 100 mililitrów

sok z cytryny - 2 łyżki

skórka z cytryny - 2 sztuki

skórka kandyzowana z pomarańczy - 100 gramów

śmietana 18% - 200 gramów

sok z cytryny - 2 sztuki

cukier waniliowy - 1 łyżka

biała czekolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Połącz mak z rozpuszczoną Kasią, mąką i cukrem.

2. Z pergaminu wytnij kółka o wymiarach dna naczynka oraz prostokąt o długości obwodu foremki i wysokości o dwa

centymetry wyższej od krawędzi foremki. Foremki posmaruj Kasią, a następnie wyłóż dno i boki przygotowanym

pergaminem.

3. Przygotowaną masę makową włóż do foremek na grubość około 1 cm. Gotowe naczynka wstaw do lodówki.

4. Rozdziel żółtka od białek. Utrzyj żółtka z cukrem i serem do otrzymania puszystej jasnej masy. Dodaj śmietankę, skórkę z

cytryny, wyciśnięte wnętrze z laski wanilii, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną.

5. Masę połącz z ubitą wcześniej pianą z jajek i delikatnie wymieszaj.

6. Masę wyłóż do foremek na masę makową. Całość ustaw na blasze piekarnika, a następnie podlej wodą i dokładnie zawiń

od góry folią aluminiową.

7. Piecz w kąpieli wodnej w temp. 170 st. C. przez około 60 min. Kontroluj czas, ponieważ jest uzależniony od pojemności

foremek, jakich użyjemy.

8. Po wyjęciu z pieca wylej polewę na jeszcze ciepłe serniki i pozostaw do schłodzenia.

9. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę dodaj śmietanę, cukier i sok z cytryny. Masę dokładnie wymieszaj. Gdy zgęstnieje,

wylej na jeszcze ciepły sernik i odstaw do ostygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-serniczki-na-makowym-spodzie-12183
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karpatka
przepisy.pl

45 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

50 minut 200 °C

tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

mąka pszenna - 150 gramów

woda - 250 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

jajka duże - 4 sztuki

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

mleko - 750 mililitrów

cukier - 125 gramów

żółtka - 5 sztuk

mąka ziemniaczana - 40 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

cukier puder - 100 gramów

woda - 2 łyżki

kolorowe barwniki spożywcze

Sposób przygotowania:

1. Wodę zagotuj w rondelku razem z Kasią i szczyptą soli. Wsyp mąkę i energicznie mieszaj, aż ciasto odejdzie od ścianek

naczynia i utworzy zwartą kulkę.

2. Ciasto zdejmij z ognia i lekko przestudź. Mieszając mikserem dodawaj po jednym jajku. Dwie łyżki ciasta odłóż do małej

szprycki, resztę podziel na dwie części.

3. Dwie tortownice o średnicy 24 cm (lub jedną dwukrotnie) wysmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia. W formach

rozsmaruj łyżką porcje ciasta. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika i piecz około 35 minut.

4. Z pozostałego ciasta wyciśnij na papier do pieczenia malutkie kuleczki. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 15

minut w 200°C.

5. Pół litra mleka zagotuj. Pozostałe mleko zmiksuj z cukrem, mąką ziemniaczaną, mąką pszenną i żółtkami. Mleko z

dodatkami wlej do gotującego mleka i mieszaj, aż masa zgęstnieje.

6. Otrzymany krem budyniowy przykryj folią spożywczą, aby nie zrobił się kożuch i wystudź. Kasię zmiksuj, dodając po łyżce

wystudzony krem.

7. Blaty ciasta przełóż przygotowanym kremem i lekko dociśnij. Cukier puder utrzyj z odrobiną wody na gładki lukier.

8. Lukier podziel na kilka części i każdą zabarw odrobiną barwnika. Ptysiowe kuleczki mocz w lukrze, nadziewaj na

wykałaczki i wbij np. w połówkę jabłka by zastygły. Gotową karpatkę udekoruj kolorowymi kuleczkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karpatka-8484
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

