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Orzechowe ciasteczka
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

17 minut 180 °C

Foremki w kształcie orzecha włoskiego

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

cukier puder - 120 gramów

mielone orzechy włoskie - 100 gramów

mąka - 320 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier puder - 150 gramów

mielone orzechy włoskie - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Zmiksuj Kasię z cukrem i orzechami na gładką masę.

2. Dodaj mąkę i zagnieć ciasto w misce. Wysmaruj formę Kasią i obsyp ścianki bułką tartą.

3. Po ok. 30 minutach wyłóż ciastem formę i piecz w temperaturze 180°C przez ok. 12 minut.

4. Przygotuj krem: Zmiksuj ze sobą margarynę, cukier puder i orzechy na gładką, puszystą masę. Jeśli chcesz możesz dodać

trochę rumu.

5. Kiedy ciastka ostygną, wypełnij je kremem i posyp orzechami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/orzechowe-ciasteczka-11881
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Rogaliki waniliowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 170 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier - 120 gramów

mąka - 320 gramów

mielone migdały - 110 gramów

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Zmiksuj Kasię z cukrem.

2. Dodaj migdały oraz mąkę i dokładnie wymieszaj.

3. Wyrób ciasto.

4. Zawiń ciasto w folię aluminiową i włóż do lodówki na ok. 30 min.

5. Uformuj ciastka w kształcie rogalików – utwórz dłońmi wałeczki i zagnij końcówki do środka. Piecz w temperaturze 170°C

przez ok. 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rogaliki-waniliowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche z serem
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 400 gramów

sól - 1 szczypta

woda - 1 units:unit

twaróg - 400 gramów

cukier - 60 gramów

śmietana 18% - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

cukier waniliowy

skórka z cytryny - 1 sztuka

białko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Twaróg wymieszaj ze śmietaną, jajkiem i cukrem zwykłym i waniliowym, dodaj skórkę startą z cytryny.

2. Mąkę, sól i Kasię posiekaj i szybko zagnieć ciasto, dodaj wodę.

3. Ciasto rozwałkuj na grubość 0,5 cm i wycinaj szklanką lub foremką kółeczka.

4. Na połowie krążków umieść po łyżeczce nadzienia.

5. Brzegi lekko posmaruj białkiem, przykryj drugim krążkiem i przyciśnij brzegi widelcem.

6. Ciasteczka ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, posmaruj resztą białka i piecz w 180 st. C około 25 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kruche-z-serem-2831
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


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

ciemna 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, suszonymi owocami lub

ulubionymi cukierkami.

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

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


Ciasteczka bakaliowe
przepisy.pl

140 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka pszenna - 250 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier puder - 100 gramów

cukier wanilinowy - 2 łyżeczki

jajko - 1 sztuka

mieszanka keksowa (owocowa) - 100 gramów

kandyzowana skórka pomarańczowa - 100 gramów

cukier kandyzowany do obtoczenia

Sposób przygotowania:

1. Do miski włóż: mąkę pszenną, cukier puder, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, żółtko i Kasię. Wymieszaj mikserem.

2. Dodaj posiekaną mieszankę keksową i kandyzowaną skórkę z pomarańczy. Jeszcze raz szybko wymieszaj.

3. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć na elastyczne ciasto.

4. Z ciasta uformuj wałek. Zawiń w folię aluminiową i odłóż na kilka godzin do zamrażarki.

5. Zmrożone ciasto pokrój bardzo ostrym nożem na ciasteczka o grubości 1/2 cm.

6. Boki każdego ciasteczka możesz dodatkowo posmarować białkiem i obtoczyć z cukrze. Ciastka ułóż na wyłożonej

papierem do pieczenia blasze i piecz w 180 st.C 10 - 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-bakaliowe-3123
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

