
 

CIASTO W GODZINĘ? DA SIĘ!
10 SPRAWDZONYCH

PRZEPISÓW

przepisy.pl



Tarta z białą czekoladą i borówkami
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Tortownica Ø 26

Składniki:

mąka - 2 szklanki

cukier puder - 2 łyżki

żółtko - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

woda - 3 łyżki

biała czekolada - 2 opakowania

serek mascarpone - 1 opakowanie

borówki amerykańskie - 300 gramów

skórka z limonki - 1 sztuka

cukier puder - 1 opakowanie

liście świeżej mięty - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Do miski wsyp mąkę, dodaj Kasię, cukier i wodę.

2. Dodaj żółtka.

3. Zagnieć ciasto, zawiń w folię I odłóż na 30 minut do lodówki. Ciasto rozwałkuj na stolnicy podsypanej mąką, wyłóż nim

natłuszczoną formę do tarty o średnicy ok. 26 cm. Wierzch ciasta nakłuj widelcem, obciąż (no. kaszą, ryżem). Piecz w

temperaturze 180 st. C, aż ciasto uzyska złoty kolor. Odstaw do ostygnięcia.

4. Przygotuj krem – czekoladę roztop w kąpieli wodnej, zdejmij z ognia.

5. Dodaj serek mascarpone, wymieszaj łyżką.

6. Krem nałóż na ostudzony spód ciasta, udekoruj owocami. Posyp cukrem pudrem, udekoruj skórką z limonki I listkami

mięty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-z-biala-czekolada-i-borowkami-12216
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Magiczne ciasto
przepisy.pl

10 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 160 °C 17x27 cm

Składniki:

mąka - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 150 gramów

cukier waniliowy - 2 łyżeczki

jajka - 5 sztuk

sok z cytryny - 1 sztuka

mleko - 600 mililitrów

cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuścić i wystudzić. Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym na krem. Dodać

przestudzoną Kasię.

2. Następnie dodawać partiami przesianą mąkę i mleko, wszystko razem miksując.

3. Białka ubić na sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodać sok z cytryny.

4. Ubitą pianę dodać do masy żółtkowej i delikatnie wymieszać łyżką.

5. Ciasto przełożyć do szczelnej formy o wymiarach 17 x 27 cm i piec w 160 st. C (opcja piekarnika góra-dół) około 45 minut.

Pod koniec pieczenia należy ciasto obserwować, jeśli zacznie pękać należy zakończyć pieczenie.

6. Ciasto wyjąć z piekarnika, a gdy wystygnie wstawić na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/magiczne-ciasto
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Błyskawiczne ciasto gruszkowe
przepisy.pl

20 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C 20x20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka pszenna - 200 gramów

cukier - 150 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

jajka - 3 sztuki

gruszki - 3 sztuki

sok z połowy cytryny

suszona żurawina - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszać z cukrem i proszkiem do pieczenia. Dodać miękką Kasię i jajka. Wymieszać przy pomocy miksera do

połączenia składników (nie dłużej).

2. Ciasto przełożyć do formy o wymiarach 20 x 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Równo rozprowadzić przy pomocy

moczonej w zimnej wodzie łyżki.

3. Żurawinę zalać wrzątkiem, gdy napęcznieje osączyć na sicie. Gruszki umyć, obrać i usunąć gniazda nasienne. Pokroić w

plastry i skropić sokiem z cytryny.

4. Gruszki i żurawinę ułożyć gęsto na wierzchu ciasta. Piekarnik nagrzać do 180 st.C.

5. Ciasto przykryć folią aluminiową. Piec najpierw 30 minut pod przykryciem, a następnie odkryć i piec jeszcze 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/blyskawiczne-ciasto-gruszkowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto pomarańczowo-imbirowe
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 200 °C

Blacha 30cm x 35cm.

Składniki:

cukier - 1.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 15 gramów

kandyzowany imbir - 100 gramów

pomarańcza - 5 sztuk

cytryna - 2 sztuki

jajko - 4 sztuki

sól - 1 szczypta

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Imbir posiekaj. Pomarańcze obierz tak by usunąć białą skórkę i pokrój na centymetrowe plastry. Z cytryn otrzyj skórkę i

wyciśnij sok.

2. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem, dodaj sól i otartą skórkę z cytryn.

3. Ciągle ucierając dodaj po kolei, jedno po drugim, jajka.

4. Na koniec dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, imbir i 3 łyżki soku z cytryn. Wymieszaj.

5. Ciasto wyłóż na dużą płaską blachę o wymiarach 30 x 35 cm wyłożoną papierem do pieczenia.

6. Na cieście rozłóż plasterki pomarańczy. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika i piecz 25-30 minut. Ciasto wyjmij z

pieca, skrop pozostałym sokiem cytrynowym i posyp cukrem pudrem. Najlepsze jest jeszcze ciepłe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-pomaranczowo-imbirowe-12097
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto kokosowe z fasolą
przepisy.pl

20 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C 10 x 28 cm

Składniki:

biała fasola - 400 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

wiórki kokosowe - 200 gramów

biała czekolada - 100 gramów

cukier - 100 gramów

cukier wanilinowy - 15 gramów

jajka - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Wiórki kokosowe rozdrobnij w blenderze razem z proszkiem do pieczenia. Fasolę dokładnie opłucz i osącz na sicie.

Zmiksuj w blenderze razem z jednym jajkiem.

2. Kasię roztop w rondelku, dodaj połamaną czekoladę i mieszaj aż się rozpuści. Wymieszaj z sodą.

3. Pozostałe jajka ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na puch, dodaj wiórki kokosowe.

4. Następnie dodaj Kasię wymieszaną z czekoladą i zmiksowaną fasolę. Wymieszaj.

5. Formę keksową o wymiarach 22x28 cm wyłóż papierem do pieczenia. Do formy przełóż ciasto. Piecz około 40 minut w

temperaturze 180 stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-kokosowe-z-fasola
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Czekoladowe mini serniczki
przepisy.pl

20 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Składniki:

pokruszone herbatniki - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 60 gramów

cukier - 1 łyżka

woda - 1 łyżka

kakao - 1 łyżka

twaróg sernikowy - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 100 gramów

cukier wanilinowy - 1 łyżka

czekolada deserowa lub mleczna - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 25 gramów

jajko - 1 sztuka

Śmietanka 36% - 100 mililitrów

maliny - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię podgrzej w rondelku razem z wodą, cukrem i kakao. Wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami. Dno foremek do

mufinek posmaruj Kasią i wyłóż małymi kółeczkami z papieru do pieczenia.

2. Masę herbatnikową wyłóż na dno foremek i lekko ugnieć łyżeczką. Piekarnik nagrzej do 200 st.C.

3. Miękką Kasię utrzyj z cukrem, cukrem wanilinowym, jajkiem i twarogiem. Dodaj mąkę ziemniaczaną i dokładnie

wymieszaj.

4. Do masy serowej dodaj rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę i jeszcze raz wymieszaj.

5. Masę serową wyłóż na ciasteczkowy spód. Formę wstaw do większej formy w piecu i piecz 10 minut. Następnie otwórz

piekarnik. Do dużej formy w piekarniku wlej szklankę wody i zmniejsz temperaturę w piecu na 150 st.C i piecz jeszcze 20

minut. Lekko przestudź.

6. Brzegi serniczków oddziel od formy nożem i delikatnie je wyjmij z foremek. Ułóż na desce i odłóż na 2 godziny do lodówki.

Śmietankę ubij na sztywno. Schłodzone serniczki udekoruj bitą śmietanką i malinami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/czekoladowe-mini-serniczki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cytryniak
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 170 °C

Forma o pojemności min. 1,5 l

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 350 gramów

mąka pszenna - 350 gramów

cukier - 350 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

cukier waniliowy - 15 gramów

duża cytryna - 1 sztuka

duże jajka - 6 sztuk

cukier puder - 150 gramów

sok i skórka z cytryny - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Kasię roztop w rondelku i przestudź. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Cytrynę umyj, zetrzyj z niej skórkę i

wyciśnij sok.

2. Białka ubij na sztywną pianę, wsypując partiami cukier. Ciągle ubijając dodaj żółtka i cukier wanilinowy.

3. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, sok i skórkę startą z cytryny.

4. Na koniec wlewaj cienkim strumieniem roztopioną Kasię i delikatnie wymieszaj mikserem ustawionym na najniższe obroty.

5. Formę o pojemności minimum 1,5 l wysmaruj Kasią i oprósz mąką. Ciasto przełóż do formy i piecz około 40 minut w 170

℃ (termoobieg).

6. Cukier puder utrzyj z sokiem z cytryny. Jeśli masa jest zbyt gęsta dodaj odrobiną wody. Na koniec dodaj skórkę startą z

cytryny i wymieszaj. Gotowym lukrem posmaruj wierzch wystudzonej i wyjętej z formy babki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cytryniak-7691
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brownie z tiramisu
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

45 minut 175 °C 20x30 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

drobny cukier - 220 gramów

duże jajka - 3 sztuki

gorzka czekolada - 200 gramów

mąka pszenna - 120 gramów

likier amaretto - 1 łyżka

kawa rozpuszczalna - 1 łyżka

serek mascarpone - 500 gramów

drobny cukier - 150 gramów

duże jajka - 2 sztuki

likier amaretto - 2 łyżki

kawa rozpuszczalna - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Czekoladę z Kasią roztopić w kąpieli wodnej lub w

mikrofalówce. Następnie lekko przestudzić.

2. W mikserze utrzeć jaja z cukrem do otrzymania jasnej, puszystej masy. Przesiać mąkę. Do innego naczynia wlać likier i

rozpuścić w nim kawę.

3. Do ubitych jaj dodać przestudzoną czekoladę z tłuszczem oraz likier z kawą. Lekko wymieszać najlepiej rózgą, na koniec

dodać mąkę i całość delikatnie wymieszać.

4. Krem: 2 łyżeczki kawy rozpuść w 1 łyżce gorącej wody. Wszystkie składniki włożyć do jednego naczynia i utrzeć lub

zmiksować - tylko do połączenia się składników, nie dłużej. Przygotowujemy blachę i wykładamy papierem do pieczenia

(spód i boki) .

5. Na spód blaszki wykładamy 3/4 ilości ciasta czekoladowego, następnie całą część kremu tiramisu, a na wierzch ciasta

resztę ciasta czekoladowego (nie trzeba wyrównywać można wykładać nieregularnie wzory). Większą wykałaczką lub druga

stroną łyżeczki zanurzamy w cieście i tworzymy widoczne na wierzchu esy-floresy.

6. Piec w temp. 170°C prze 45 minut (maksymalnie 60 min.) Przed wyjęciem ciasta z pieca sprawdzamy patyczkiem po 45

minutach. Ciasta nie pieczemy do suchego patyczka, ale nie może być na nim śladów surowego ciasta. Wystudzić przy

uchylonym piekarniku a następnie schłodzić przez kilka godzin w lodówce. Gotowe ciasto możemy podawać z bitą śmietaną

oprószoną kakao.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/brownie-z-tiramisu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bezglutenowe ciasto z marchewką
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.8 opakowań

mąka ryżowa - 100 gramów

skrobia kukurydziana - 100 gramów

zmielone migdały - 150 gramów

cukier - 0.6 szklanek

jajko - 4 sztuki

bezglutenowy proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

starta marchewka - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Marchew zetrzyj na tarce i odciśnij na sicie z nadmiaru soku. Sok zachowaj.

2. W misce wymieszaj mąkę ryżową, skrobię kukurydzianą i zmielone migdały. Dodaj proszek do pieczenia i sodę.

3. Kasię rozpuść w rondelku. Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę. Ciągle ucierając dodaj rozpuszczoną Kasię i tartą

marchewkę.

4. Następnie dodawaj partiami mąkę z dodatkami. Wszystko wymieszaj. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia

tortownicy o średnicy 26 cm. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st.C. Piecz około 40 minut.

5. Pestki dyni upraż na suchej patelni. Cukier puder utrzyj z wyciśniętym z marchwi sokiem i odrobiną soku z cytryny.

6. Wystudzone i wyjęte z formy ciasto polej marchewkowym lukrem i posyp uprażonymi pestkami dyni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bezglutenowe-ciasto-z-marchewka-12215
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ekspresowe ciasto
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Tortownica Ø 24

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 10 łyżek

mąka - 200 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier wanliowy - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

owoce - 400 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę.

2. Do masy kolejno dodawać jaja.

3. Gdy składniki się połączą dodajemy mąkę i proszek do pieczenia.

4. Całość mieszamy, aż do uzyskania jednolitej masy.

5. Ciasto przelewamy do wysmarowanej Kasią i posypanej bułką tartą formy o średnicy 24 cm, układamy pokrojone owoce i

pieczemy przez 50 minut w temperaturze 180 stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ekspresowe-ciasto-11993
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

