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Wuzetka
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 170 °C 22 x 28 cm

Składniki:

jajka - 6 sztuk

cukier - 250 gramów

mąka pszenna - 200 gramów

ciemne kakao - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mocna herbata - 1 szklanka

sok z 1/2 cytryny

cukier - 3 łyżeczki

wódka - 2 łyżki

Śmietana 30% - 750 mililitrów

cukier puder - 4 łyżeczki

żelatyna - 20 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier puder - 70 gramów

śmietana 18% - 5 łyżek

kakao - 3 łyżki

żelatyna - 1 łyżka

Śmietana 30% - 250 mililitrów

cukier puder - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 170°C. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj cukier i nadal ubijaj. Następnie

dodaj żółtka i jeszcze chwilę ubijaj.

2. Dodaj mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Wymieszaj. Na koniec dodaj roztopioną Kasię i delikatnie wymieszaj łyżką.

3. Ciasto wylej do wyłożonej papierem do pieczenia prostokątnej blachy (o wymiarach 22 x 28 cm) i piecz ok. 35 minut w

temperaturze 170°C. Wystudzone ciasto przekrój na 2 blaty.

4. Wszystkie składniki ponczu wymieszaj. Żelatynę namocz w 1/3 szklanki zimnej wody by napęczniała. 1/2 szklanki

śmietanki podgrzej, włóż napęczniałą żelatynę i mieszaj, aż się rozpuści. Pozostałą śmietankę ubij na sztywno z cukrem

pudrem i połącz z rozpuszczoną żelatyną. Jedną część ciasta ponownie ułóż w formie i nasącz połową przygotowanego

ponczu. Masę śmietanową wyłóż na ciasto i przykryj drugą częścią ciasta. Również nasącz ją ponczem.

5. Przygotuj polewę. Żelatynę zalej 2 łyżkami zimnej wody i wymieszaj. W rondelku roztop Kasię, dodaj cukier puder, kakao i

śmietanę, wymieszaj. Zdejmij z ognia, włóż napęczniałą żelatynę i mieszaj aż się rozpuści. Lekko przestudź. Gotową polewą

polej ciasto.

6. Śmietankę ubij z cukrem pudrem i ew. zagęstnikiem. Przełóż do szprycy cukierniczej. Gdy polewa na cieście zastygnie

udekoruj ciasto kleksami z bitej śmietany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wuzetka-6100
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tort z wisienką
przepisy.pl

40 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

dwie tortownice 20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

gorzka czekolada - 50 gramów

cukier - 100 gramów

mąka - 120 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

duże jajka - 5 sztuk

śmietana 30% - 250 mililitrów

zagęstnik do śmietany - 1 opakowanie

cukier puder - 1 łyżka

wiśnie lub czereśnie - 300 gramów

galaretka wiśniowa - 1 opakowanie

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

tabliczka gorzkiej czekolady - 1 opakowanie

śmietana 30% - 100 mililitrów

wiśniówka - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Żółtka oddziel od białek. Kasię utrzyj z cukrem na puch, dodając po 1 żółtka. Czekoladę rozpuść na parze i dodaj utartej

masy. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Na koniec dodaj ubitą na sztywno pianę z białek i

delikatnie wymieszaj łyżką.

2. Masę podziel na dwie części i przełóż do dwóch identycznych tortownic o średnicy 20 cm wyłożonych na dnie papierem do

pieczenia. Piecz około 20 minut w 180 st.C. Wystudź.

3. Wiśnie umyj, jedną odłóż do dekoracji, z reszty usuń ogonki i wydryluj. Wydrylowane wiśnie ułóż na jednym krążku ciasta.

Ciasto zepnij metalową obręczą.

4. Galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody, wystudź. Gdy zacznie tężeć wyłóż ją na wiśnie w formie i odstaw do lodówki.

Gdy galaretka stężeje zdejmij obręcz.

5. Śmietankę ubij na sztywno z łyżką cukru pudru i zagęstnikiem. Łyżkę śmietany zostaw do dekoracji. Resztę ułóż na

wiśniach i przykryj drugim krążkiem ciasta, lekko dociśnij.

6. Śmietankę podgrzej w rondelku razem z Kasią. Zdejmij z ognia, dodaj połamaną czekoladę i wiśniówkę, mieszaj aż masa

stanie się gładka i lśniąca. Otrzymaną masę przestudź i rozprowadź na torcie. Całość udekoruj pozostałą śmietanką i

wisienką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-z-wisienka-6807
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pani Walewska - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

mąka - 2.5 szklanki

cukier - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

jajka - 4 sztuki

cukier puder - 2 szklanki

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

płatki migdałowe - 50 gramów

dżem z czarnej porzeczki - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mleko - 500 mililitrów

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

żółtka - 3 sztuki

cukier - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Żółtka oddziel od białek. Mąkę, proszek do pieczenia i cukier wymieszaj. Dodaj żółtka i Kasię. Całość

wymieszaj mikserem. Wymieszane składniki zagnieć szybko dłonią w kulkę. Zawiń w folię i odłóż na 20 minut do zamrażarki

by ciasto stężało.

2. Schłodzone ciasto podziel na pół. Dwie identyczne foremki o wymiarach 22 x 27cm wyłóż papierem do pieczenia, a

następnie wyklej ciastem i posmaruj dżemem. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w termoobiegu około 15 minut w

180st.C.

3. W tym czasie białka ubij na sztywno z cukrem pudrem. Pod koniec ubijania dodaj mąkę ziemniaczaną. Na podpieczone

placki wyłóż masę białkową i posyp płatkami migdałowymi. Piecz kolejne 15 minut. Zostaw do wystygnięcia w otwartym

piekarniku.

4. Przygotuj krem budyniowy. Połowę mleka zagotuj z cukrem, resztę zmiksuj z mąkami i żółtkami. Masę jajeczną wlej do

gotującego mleka i gotuj ciągle mieszając aż masa zgęstnieje. W ten sposób przygotowany krem odstaw pod przykryciem do

ostygnięcia.

5. Miękką Kasię utrzyj w misce dodając po łyżce krem budyniowy.

6. Gotowy krem wyłóż na jeden placek ciasta, rozsmaruj i przykryj drugim plackiem. Ciasto wstaw na kilka godzin do lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pani-walewska-7908
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karpatka - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Składniki:

woda - 1 szklanka

mąka - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 opakowań

jajko - 5 sztuk

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

mleko - 1 litr

cukier - 1 szklanka

żółtko jajka - 5 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

mąka - 1 szklanka

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Do rondelka wlej wodę, włóż 1/2 kostki do pieczenia Kasia i sól, doprowadź do wrzenia. Do wrzącej

mieszanki wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i ucieraj łyżką aż ciasto stanie się szkliste i zacznie odstawać

od ścianek rondla.

2. Rondel zdejmij z ognia. Gdy masa lekko przestygnie dodawaj do niej po 1 jajku cały czas mieszając mikserem.

3. Dwie identyczne foremki o wymiarach podstawy 22x27 cm wysmaruj kostką do pieczenia Kasia i wyłóż je cienką warstwą

ciasta. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 25 minut w 200 st.C. Nie otwieraj przez pierwsze 15 minut pieczenia,

bo ciasto opadnie.

4. Przygotuj krem. 3/4 litra mleka i cukier zagotuj. W osobnym naczyniu zmiksuj żółtka z mąką i pozostałym mlekiem. Masę

jajeczną wlewaj do gotującego się mleka ciągle mieszając. Ugotowany krem odstaw do ostygnięcia.

5. Miękką kostkę do pieczenia Kasia zmiksuj dodając do niej partiami przestudzony krem.

6. Na jeden z upieczonych placków ciasta wyłóż przygotowany krem i przykryj drugim plackiem. Całość delikatnie dociśnij i

odłóż na godzinę do lodówki. Przed podaniem posyp cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karpatka-7364
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szarlotka z kruszonką - VIDEO
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C tortownica

Składniki:

jabłka - 1 kilogram

woda - 0.5 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

cynamon

mąka pszenna - 3 szklanki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

cukier - 250 gramów

żółtko - 3 sztuki

śmietana 18% - 150 mililitrów

cukier puder

Sposób przygotowania:

1. Obrane i pokrojone w kostkę jabłka przełóż do rondla i dodaj wodę. Całość duś, mieszając, do momentu, gdy jabłka będą

miękkie. Następnie cukier i szczyptę cynamonu. Całość podduś jeszcze przez ok. 5 minut, uważając, by jabłka nie przywarły

do dna garnka.

2. Do miski wsyp i połącz mikserem mąkę, proszek do pieczenia i chłodną kostkę Kasia. Dodaj cukier, żółtka i wymieszaj. Na

koniec dodaj śmietanę i mieszaj wszystko, do momentu, aż powstanie ciasto przypominające kruszonkę.

3. Z 2/3 kruszonki wyrób ciasto i odstaw je do schłodzenia.

4. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Tortownicę wysmaruj kostką do pieczenia Kasia. Ciastem z lodówki wyłóż dno i boki

tortownicy i nakłuj widelcem. Piecz przez 10 min.

5. Na tak przygotowany spód wyłóż uprażone jabłka i posyp równomiernie kruszonką. Wstaw ponownie do piekarnika i piecz

przez 50 min. Przed podaniem udekoruj ciasto cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szarlotka-z-kruszonka-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sernik na kruchym cieście
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 300 gramów

cukier puder - 1 łyżka

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

żółtka - 2 sztuki

śmietana - 3 łyżki

ser twarogowy - 1 kilogram

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

jajka - 6 sztuk

cukier puder - 200 gramów

olejek cytrynowy - 1 łyżeczka

budyń śmietankowy - 2 łyżki

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Z mąki, cukru pudru, Kasi, żółtek i śmietany zagnieść ciasto rozwałkować i ułożyć w

średniej wielkości, wysmarowanej Kasią i wysypanej bułką tartą w formie. Podpiec około 10 minut i zostawić w formie. Kasię,

cukier puder, cukier waniliowy utrzeć.

2. Oddzielić żółtka od białek. Do masy Kasiowej dodawać żółtka cały czas ucierając aż masa będzie jednolita.

3. Do masy dodać ser, połączyć.

4. Na końcu dodać ubitą pianę z białek i budyń, wszystko delikatnie wymieszać.

5. Przygotowaną masę serową wylać na podpieczony placek, wyrównać. Piec w temp. 180 stopni przez godzinę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sernik-na-kruchym-ciescie-11925
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tort bezowo-ajerkoniakowy - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

dwie płaskie blachy

Składniki:

białko - 6 sztuk

cukier - 375 gramów

ocet - 1 łyżeczka

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

mielona kawa - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 2 opakowania

cukier puder - 1 szklanka

ajerkoniak - 350 mililitrów

owoce - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Zimne białka ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie ciągle ubijając dodaj po trochu cukier.

2. Na koniec wsyp mąkę ziemniaczaną i wlej ocet, delikatnie wymieszaj łyżką. Na dwóch arkuszach papieru do pieczenia

narysuj koła o średnicy 22 cm. Arkusze papieru połóż na dwóch płaskich blachach. Piekarnik ustaw na termoobieg i nagrzej

do 180st.C.

3. Na każdą blaszkę przełóż po połowie masy bezowej i wstaw do piekarnika. Po 5 minutach zmniejsz temperaturę do 130

stopni i susz bezy minimum 60 minut.

4. Przygotuj krem. Kasię ubij dokładnie, aby stała się delikatna i lekka. Ciągle ubijając dodawaj partiami cukier puder i

ajerkoniak.

5. Na paterze ułóż krążek bezy. Na bezę wyłóż krem i posyp kawą. 1 łyżkę kawy zostaw do posypania wierzchu tortu.

6. Przykryj drugim krążkiem i delikatnie dociśnij. Całość posyp resztą kawy i udekoruj owocami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-bezowo-ajerkoniakowy-11949
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto Fale Dunaju z wiśniami
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C

Składniki:

jajka - 3 sztuki

cukier - 150 gramów

mleko - 180 mililitrów

esencja waniliowa - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

sól - 1 szczypta

proszek do pieczenia - 3 łyżeczki

kakao - 30 gramów

drylowane wiśnie z zalewy - 200 gramów

mleko - 0.5 litrów

cukier - 100 gramów

esencja waniliowa - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 30 gramów

mąka ziemniaczana - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

starta czekolada

wiśnie

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C Roztop Kasię na patelni, ostudź. Ubij pianę z białek ze szczyptą soli. Następnie stopniowo,

nie przerywając ubijania, dosyp cukier (150 gram), dodaj żółtka, mąkę pszenną (300 gram) z proszkiem do pieczenia i 150 ml

mleka. Na koniec dodaj roztopioną Kasię.

2. Masę podziel na dwie części. Pierwszą połowę wylej do kwadratowej formy o boku ok. 28 cm wyłożonej papierem do

pieczenia. Do drugiej połowy ciasta dodaj kakao i 30 ml mleka, wymieszaj.

3. Masę kakaową wylej delikatnie na masę białą. Na wierzchu ułóż równomiernie wiśnie (jeśli używasz mrożonych, nie

rozmrażaj ich wcześniej). Formę wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 °C i piecz ok. 30 minut lub do momentu, aż

patyczek wbity w ciasto po wyciągnięciu będzie suchy. Wyjmij z pieca i ostudź.

4. Podgrzej w rondelku 250 ml mleka z cukrem (100 gram) i esencją waniliową, w pozostałych 250 ml mleka rozprowadź

mąki (30 gram pszennej i 40 gram ziemniaczanej). Gdy mleko zacznie wrzeć, wlej roztwór z mąką i zagotuj budyń. Odstaw do

wystudzenia.

5. Ubij mikserem Kasię (250 gram), a następnie, nie przerywając ubijania, łyżkami zacznij dodawać budyń.

6. Gotowy krem rozprowadź po upieczonym cieście i wstaw do lodówki do stężenia na około 30 minut. Posyp ciasto startą

czekoladą, przechowuj w lodówce 2-3 dni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-fale-dunaju-z-wisniami-11945
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Rafaello
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

tortownica 26 cm

Składniki:

duże jajka - 3 sztuki

mąka pszenna - 120 gramów

cukier - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

mleko - 700 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

żółtka jaj - 3 sztuki

cukier - 250 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

mąka ziemniaczana - 50 gramów

likier kokosowy - 100 mililitrów

cukier wanilinowy - 15 gramów

wiórki kokosowe - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wymieszaj.

2. Ciasto przelej do wyłożonej papierem do pieczenia (tylko dno) tortownicy o średnicy 26 cm. Wstaw do piekarnika i piecz

około 20 minut w 180°C. Wystudź (biszkopt możesz upiec dzień wcześniej).

3. Dwie szklanki mleka zagotuj z cukrem i cukrem wanilinowym. Pozostałe mleko wymieszaj z mąką pszenną i ziemniaczaną

oraz żółtkami. Dodaj do gotującego mleka ciągle mieszając, aż zgęstnieje. Wystudź przykryte folią spożywczą.

4. Ciasto przekrój na dwa blaty. W jednym zrób 6 promienistych nacięć i włóż ciasto do miski. Nachodzące na siebie kawałki

ciasta odetnij nożyczkami. Z drugiego blatu wytnij kółko o średnicy miski. Pozostałe kawałki ciasta pokrój w centymetrową

kostkę.

5. Kasię ubij na puch dodając po łyżce wystudzony krem. Następnie, ciągle ubijając, dodaj likier kokosowy.

6. Masę kokosową podziel na dwie części. Jedną część wymieszaj z pokrojonym w kostkę biszkoptem i włóż do środka

miski. Przykryj krążkiem z biszkoptu, obciąż deseczką i odstaw na 30 minut do zamrażarki.

7. Schłodzone ciasto wyjmij z miski, usuń folię i posmaruj z wierzchu resztą kremu. Posyp wiórkami kokosowymi i odstaw na

kilka godzin do lodówki. Ewentualnie udekoruj kulkami rafaello.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rafaello-8139
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sernik krakowski
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

80 minut 180 °C 22 x 28 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

mąka - 350 gramów

cukier - 150 gramów

żółtko - 3 sztuki

śmietana 18% - 1 łyżka

twaróg sernikowy - 1 kilogram

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 250 gramów

jaja duże - 5 sztuk

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 40 gramów

rodzynki - 50 gramów

mąka - 1 łyżka

cukier puder - 200 gramów

sok z cytryny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Blaszkę o wymiarach 22 x 28 cm wyłóż papierem do pieczenia. Mąkę, Kasię, cukier, żółtka i śmietanę wymieszaj

mieszadłami miksera. Przełóż na stół i szybko zagnieć ciasto. Zawiń w folię i odstaw na 20 minut do lodówki.

2. Schłodzone ciasto podziel na dwie części w proporcji 2:3. Większą część ciasta rozwałkuj i wylep nim dno blaszki. Ciasto

nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika na 15 minut.

3. Przygotuj masę serową. Rodzynki oprósz mąką. Jajka ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na puch. Dodaj twaróg, miękką

Kasię i mąkę ziemniaczaną. Wymieszaj. Na koniec wsyp rodzynki.

4. Masę serową przełóż do formy z podpieczonym ciastem. Wyrównaj powierzchnię. Zmniejsz temperaturę w piecu do 170°

C. Sernik wstaw do piekarnika i piecz około 35 minut.

5. W tym czasie resztę ciasta rozwałkuj i potnij na centymetrowe pasy. Sernik wyjmij z pieca, ułóż na jego powierzchni kratkę

z ciasta i wstaw ponownie do piekarnika. Piecz jeszcze około 30 minut. Sernik wystudź w otwartym piekarniku.

6. Cukier puder utrzyj z sokiem z cytryny i odrobiną wody na gładki, gęsty lukier i posmaruj nim wierzch wystudzonego ciasta.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sernik-krakowski-8380
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Babka cytrynowo-pomarańczowa
przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 170 °C

Forma do babki

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier puder - 250 gramów

cytryna - 1 sztuka

pomarańcza - 1 sztuka

jajko - 6 sztuk

mąka - 300 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

cukier puder - 150 gramów

przegotowana woda - 3 łyżki

pistacje

odrobina różowego barwnika spożywczego

Sposób przygotowania:

1. Z cytryny i 1/2 pomarańczy zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Kasię utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę.

2. Do masy, ciągle ucierając, dodawać po jednym jajku, a następnie sok i skórkę z cytrusów.

3. Przesianą mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodawać partiami do ucieranej masy.

4. Formę do babki posmarować Kasią i oprószyć mąką. Ciasto przełożyć do formy i piec w 170° C (termoobieg) przez 45-50

minut. Sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest suche. Odstawić na 20 minut do przestygnięcia.

5. Ciasto wyjąć z formy i ostudzić na kratce. W tym czasie cukier puder utrzeć z odrobiną wody z rozpuszczonym barwnikiem.

6. Gotowym lukrem polać babkę i posypać posiekanymi pistacjami. Odstawić do zastygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/babka-cytrynowo-pomaranczowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mazurek miodowo-orzechowy
przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C 22 x 27 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

mąka pszenna - 350 gramów

cukier - 50 gramów

jajko - 1 sztuka

żółtko - 1 sztuka

miód - 2 łyżki

mleko - 2 łyżki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 50 gramów

miód - 2 łyżki

orzechy włoskie - 250 gramów

twarda marmolada - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mleko podgrzej i wymieszaj z sodą. Do miski włóż: Kasię, mąkę, cukier, spienioną sodę z mlekiem, jajko, żółtko i miód.

Wszystko wymieszaj mikserem.

2. Całość wyłóż na podsypany mąką stół i zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Podziel na 2 równe części.

3. Przygotuj dwie identyczne foremki o wymiarach 22 x 27 cm (lub jedną do wielokrotnego użycia). Porcje ciasta rozwałkuj na

papierze do pieczenia i przełóż razem z papierem do foremek, nakłuj ciasto widelcem.

4. Jedną z foremek wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w 180° C przez około 15 minut. W tym czasie przygotuj polewę.

Orzechy lekko posiekaj. W rondelku roztop Kasię, cukier i miód. Do masy wsyp posiekane orzechy i zagotuj.

5. Gorącą polewę orzechową wyłóż na surowe ciasto w drugiej foremce i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w 180° C

około 15 minut. Po upieczeniu wystudź.

6. Upieczony blat ciasta (bez orzechów) posmaruj marmoladą i przykryj drugim blatem ciasta. Całość lekko dociśnij i odstaw

na godzinę do lodówki, by ciasto stężało. Przed podaniem pokrój na kawałki.

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