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Muffinki Cookie monster - Ciasteczkowe Potwory
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Forma do muffinek

Składniki:

cukier - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

mleko - 50 mililitrów

czekoladowe łezki - 75 gramów

mini ciasteczka - 125 gramów

wiórki kokosowe - 75 gramów

barwnik spożywczy niebieski

cukier puder - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200°C. Formę do muffinek wyłóż papierowymi foremkami lub natłuść i obsyp mąką. Kasię ubij z

cukrem mikserem. Następnie dodawaj po jednym jajku i wciąż ubijaj.

2. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia oraz sól. Następnie mieszankę dodawaj powoli na przemian z mlekiem

do ubijanej masy wciąż mieszając. Z czekoladowych łezek odłóż 20 szt., resztę dodaj do ciasta i wymieszaj. Z ciastek odłóż

10 szt., pozostałe ciasteczka pokrusz i również dodaj do ciasta.

3. Gotowe ciasto nałóż do foremek i wstaw do nagrzanego piekarnika. Muffinki piecz przez 20-25 minut. Aby upewnić się, czy

ciastka są dopieczone wykonaj próbę suchego patyczka. Muffinki wystudź.

4. W międzyczasie przygotuj dekoracje: kokosowe wiórki „zafarbuj“ barwnikiem. Z masy marcepanowej uformuj 20 szt. kulek,

z których przygotujesz oczy ciasteczkowych potworów. W każde oko wetknij po jednej czekoladowej łezce. Cukier puder

wymieszaj z odrobiną barwnika oraz 1-2 łyżeczkami wody i wymieszaj.

5. Wystudzone muffinki posmaruj przygotowanym niebieskim lukrem i posyp wiórkami kokosowymi. Następnie powtykaj

marcepanowe oczy potwora. Ciasteczkowe potwory zostaw do wyschnięcia. Poniżej oczu zrób niewielkie nacięcie.

Ciasteczka pokrój na połówki i wetknij nacięcie. Będzie to buzia potwora.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/muffinki-cookie-monster-ciasteczkowe-potwory
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ślimaki
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka pszenna - 50 dekagramów

drożdże - 5 dekagramów

mleko - 1 szklanka

jajko - 2 sztuki

sól - 1 szczypta

brązowy cukier - 10 dekagramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

rodzynki - 1 opakowanie

miód - 3 łyżki

cukier brązowy do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Pół szklanki ciepłego mleka zmieszać z 2 łyżkami cukru, 2 łyżkami mąki i  drożdżami.

2. Zaczyn odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

3. Mąkę przesiać do miski, dodać, cukier, cukier waniliowy, jaja, Kasia, sól, pozostałe ciepłe mleko i zaczyn.

4. Wyrobić ciasto by odchodziło od ręki, odstawić do wyrośnięcia na około 20 minut.

5. Ciasto wyjąć na stolnicę, lekko podsypać mąką, rozwałkować  na placek około 0,5 cm.

6. Placek posmarować miodem  posypać brązowym cukrem i rodzynkami.

7. Zwinąć w rulon. Ciąć na plastry.

8. Zawijasy układać na papierze do pieczenia w odległości jeden od drugiego, ponieważ jeszcze urosną, przykryć ściereczką

i odstawić do wyrośnięcia na około 15 minut.

9. Gdy wyrosną piec w temperaturze 180 stopni około 20 -30 minut.

10. Można ciepłe ciastka posmarować wodą wymieszana z cukrem pudrem pół na pół, zyskają aksamitne wykończenie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/slimaki-11885
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Słodkie bułeczki z dynią
przepisy.pl

70 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 170 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 400 gramów

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

cukier - 150 gramów

jajko - 1 sztuka

upieczony miąższ z dyni - 250 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

imbir w proszku - 1 łyżeczka

posiekane pestki dyni - 2 łyżki

gruby cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Dynię zawiń w folię aluminiową i włóż do nagrzanego do 180 st.C piekarnika na 40 minut. Wystudź, obierz ze skóry i

pokrój w sporą kostkę. Odmierz 250 g.

2. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. W misce wymieszaj 300 g mąki, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i sól.

Dodaj cukier, imbir i cynamon.

3. Następnie dodaj dynię, rozpuszczoną Kasię i żółtko jajka. (Białko zostaw do posmarowania bułeczek.) Wszystko razem

wymieszaj. Ciasto powinno być dość zwarte.

4. Na podsypanym mąką stole uformuj z ciasta wałek. Jeśli trzeba dodaj pozostałą mąkę. Wałek pokrój na 12 kawałków.

5. Z każdego kawałka ciasta uformuj okrągłą bułeczkę i ułóż na płaskiej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Natnij

nożem w krzyżyk.

6. Bułeczki posmaruj białkiem i posyp posiekanymi pestkami dyni i grubym cukrem. Piecz w 170 st.C około 35 minut.

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

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


Kajmakowe markizy do szkoły - VIDEO
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 300 gramów

cukier puder - 50 gramów

żółtka - 2 sztuki

proszek do pieczenia

śmietana 18% - 1 łyżeczka

masa kajmakowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mikserem Kasię, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, cukier, śmietanę i żółtka.

2. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć. Zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki

3. Schłodzone ciasto rozwałkuj, na podsypanym mąką stole na placek o grubości kilku milimetrów

4. Z ciasta wycinaj foremkami kułeczka o średnicy 7 cm. W co drugim kułeczku wytnij foremką literkę lub cyferkę

5. Ciasteczka ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i piecz około 15 minut w 180 st.C

6. Wystudzone ciasteczka składaj po dwa przekładając masą kajmakową.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kajmakowe-markizy-do-szkoly-11871
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Serowe bułeczki z jabłkiem - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 1.2 szklanek

mleko - 0.2 szklanek

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia - 0.4 opakowań

cukier - 0.2 szklanek

twaróg - 150 gramów

jajko roztrzepane - 1 sztuka

jabłko - 1 sztuka

cukier puder - 0.66 szklanek

mleko - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Kasię włóż do rondelka i rozpuść razem z mlekiem.

2. Do miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia i cukier. Wszystko wymieszaj mikserem dodając jedno roztrzepane jajko i

rozpuszczoną Kasię z mlekiem.

3. Masę przełóż na posypany mąką stół, dodaj twaróg i szybko zagnieć elastyczne ciasto.

4. Ciasto rozwałkuj na grubość kilku milimetrów i pokrój na kwadraty o boku 8 cm.

5. Na każdym kawałku ciasta połóż kawałek jabłuszka, złóż na pół i sklej smarując miejsca zlepiania roztrzepanym jajkiem.

Bułeczki ułóż na posmarowanej Kasią blaszce, posmaruj resztą jajka i piecz około 20 minut w 180 st C.

6. Cukier puder utrzyj z odrobiną mleka by powstał gęsty lukier. Upieczone bułeczki posmaruj lukrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/serowe-buleczki-z-jablkiem-6507
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cynamonowe zawijańce
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 220 °C

blacha wyłożona papierem do

pieczenia

Składniki:

mleko półtłuste - 300 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 700 gramów

suszone drożdże - 7 gramów

drobny cukier - 100 gramów

średnie jajko - 1 sztuka

skórka z 1 cytryny

mielony cynamon - 3 łyżeczki

żurawina - 125 gramów

posiekane migdały - 50 gramów

średnie jajko - 1 sztuka

cukier kryształ lub Demerara - 60 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść Kasię w rondelku na małym ogniu. Dodaj mleko i podgrzej do letniej temperatury.

2. W osobnej misce dokładnie połącz 650 g mąki z drożdżami. W celu przygotowania rozczynu dodaj cukier, jajko i

roztopioną Kasię z mlekiem i za pomocą drewnianej łyżki lub miksera z końcówkami ucierającymi (hakowymi) mieszaj do

otrzymania konsystencji ciasta. Rozczyn przykryj wilgotną ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na pół godziny.

3. Piekarnik nagrzej do 220°C (piekarnik z termoobiegiem – do 200°C, oznaczenie piekarnika – 7). Jeśli rozczyn za bardzo

się klei, dodaj do niego pozostałe 50 g mąki, a następnie równomiernie rozwałkuj ciasto, aby uzyskać prostokąt o grubości

ok. 1 cm.

4. Rozsyp po powierzchni ciasta mieszankę z żurawiny, cynamonu, migdałów i skórki z cytryny. Ciasto zwiń jak roladę i

pokrój na plastry o szerokości 2 cm. Ułóż na formie wyłożonej papierem do pieczenia.

5. Roztrzep jajko, posmaruj nim bułeczki i posyp cukrem kryształem.

6. Piecz przez 15-20 minut w nagrzanym piekarniku, aż nabiorą złotego koloru.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cynamonowe-zawijance
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryżowy przekładaniec - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 0 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

woda - 0.5 szklanek

cukier - 250 gramów

kakao - 2 łyżki

mleko w proszku - 2 szklanki

rodzynki - 2 szklanki

migdały - 2 szklanki

ryż preparowany - 3 szklanki

wafle - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W rondlu podgrzej Kasię, cukier, wodę i kakao.

2. Mieszaj, aż wszystkie składniki dobrze się połączą.

3. Mleko przesiej przez sito i wymieszaj z masą kakaową.

4. Migdały posiekaj w malakserze i dodaj do masy razem z rodzynkami.

5. Na koniec dodaj preparowany ryż i dokładnie wymieszaj.

6. Wafel ułóż w formie wyłożonej papierem do pieczenia.

7. Wyłóż na niego masę i ugnieć.

8. Przykryj drugim waflem i dociśnij.

9. Ciasto odłóż na kilka godzin do lodówki.

10. Schłodzone ciasto wyjmij z formy, usuń papier i pokrój na kwadraty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryzowy-przekladaniec-8668
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jabłkowe motylki z kruszonką
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 200 °C

taca do muffinów (na 12 babeczek)

Składniki:

cukier - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

cukier waniliowy - 1 opakowanie

sól - 1 szczypta

mąka - 400 gramów

płatki owsiane - 20 gramów

jabłka - 4 sztuki

paluszki czekoladowe (możesz użyć słonych paluszków zanurzonych
w roztopionej czekoladzie) - 24 sztuki

śmietana kremówka 30 % - 250 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Carte d'Or Vanilla

Sposób przygotowania:

1. Wyłóż tacę do muffinów papierem do pieczenia. Wymieszaj cukier, cukier wanilinowy, szczyptę soli i mąkę. Roztop Kasię w

rondelku. Dodaj do cukru i mąki, a następnie wymieszaj widelcem, tak żeby uformować kruszonkę.

2. Rozłóż dwie trzecie kruszonki do foremek na muffiny i lekko spłaszcz dłonią. Ciasto posyp z wierzchu płatkami owsianymi.

Umyj jabłka, obierz, pokrój w ćwiartki, usuń gniazda nasienne, a następnie pokrój owoce w mniejsze cząstki. Ułóż na cieście

tak, aby plasterki jabłek zachodziły na siebie.

3. Posyp z wierzchu pozostałą 1/3 kruszonki i piecz ciasto w rozgrzanym wcześniej piekarniku przez ok. 35 minut, aż zmieni

kolor na złoty.

4. Odstaw babeczki do ostygnięcia. Przekrój na pół i zestaw odwróconymi połówkami do siebie. Ubij śmietankę z cukrem

wanilinowym na sztywną pianę. Z bitej śmietany i paluszków czekoladowych uformuj na babeczkach skrzydła i czułki motyli.

5. Możesz także udekorować lodami: z lodów i paluszków czekoladowych uformuj na babeczkach skrzydła i czułki motyli.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jablkowe-motylki-z-kruszonka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

