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Tarta cytrynowa
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 150 °C

forma do tarty 20 cm

Składniki:

mąka przesiana - 115 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 55 gramów

drobny cukier - 15 gramów

małe jajko - 1 sztuka

średnie jajka - 2 sztuki

drobny cukier - 85 gramów

duża niewoskowana cytryna - 1 sztuka

drobno starta skórka z 1 cytryny

sok z 1 cytryny

śmietanka 30% - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rozetrzyj Kasię z mąką do uzyskania konsystencji przypominającej drobną kruszonkę. Wymieszaj z cukrem i jajkiem.

Delikatnie zagnieć ciasto, aż wszystkie składniki połączą się w jednolitą masę. Owiń je w folię spożywczą i odłóż na 20

minut.

2. Ostrożnie rozwałkuj ciasto na podsypanej mąką powierzchni i wyłóż nim formę do tarty o średnicy 20 cm.

3. Wierzch ciasta ponakłuwaj widelcem, przykryj papierem pergaminowym i obciąż surowym ryżem. Piecz w piekarniku

nagrzanym do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4) przez 4 minuty. Usuń ryż i papier

pergaminowy i piecz przez kolejne 10 minut.

4. Aby przygotować krem, ubij jajka z cukrem i skórką z cytryny. Wymieszaj z sokiem z cytryny i połową śmietanki 30%.

5. Wylej na ciasto i ponownie włóż do piekarnika nagrzanego do 150°C (piekarnik z termoobiegiem – do 140°C, oznaczenie

piekarnika – 2) na 30-40 minut. Po wyjęciu tarta powinna lekko trząść się na środku. Odłóż do wystygnięcia. Drugą połowę

śmietanki 30% ubij i udekoruj nią ciasto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-cytrynowa-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta pomarańczowa z bezą
przepisy.pl

0 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 °C

Forma o średnicy 24cm

Składniki:

mąka pszenna - 120 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 gramów

mąka razowa - 60 gramów

sól - 1 szczypta

cukier puder - 2 łyżki

żółtka - 2 sztuki

sok z cytryny - 1 łyżka

jajka - 5 sztuk

drobny cukier - 120 gramów

śmietana kremówka 36% - 100 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

skrobia ziemniaczana - 2 łyżeczki

budyń śmietankowy - 2 opakowania

otarta skórka z pomarańczy

sok z pomarańczy - 100 mililitrów

sok z cytryny - 50 mililitrów

ekstrakt pomarańczowy - 2 łyżeczki

białka - 3 sztuki

drobny cukier - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Spód: Do misy wsypać wszystkie składniki i wymieszać do połączenia w jednolitą masę. Następnie rozwałkowujemy

ciasto na grubość ok. 3-4 mm i przekładamy do formy dobrze wyklepując boki. Na ciasto kładziemy papier do pieczenia i na

niego wysypujemy kaszę gryczaną lub ryż. Dzięki temu nasze ciasto nie będzie rosnąć a boki zachowają swój kształt.

2. Piekarnik nagrzewamy do 220°C a następnie obniżamy temp. do 200°C i wstawiamy ciasto. Pieczemy 15 minut. Po

wyjęciu usuwamy papier z obciążeniem i wstawiamy jeszcze raz do piekarnika na dodatkowe 5-7 minut do lekkiego

zarumienienia się. Wyjmujemy gorący spód i przygotowujemy nadzienie.

3. Nadzienie pomarańczowe: Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i zmiksować np. blenderem. Powinna powstać gładka

rzadka masa. Na wstępie upieczona tarta wylać masę pomarańczową. Piec 30 minut w temp. 180°C, aż wierzch masy się

zetnie. Można przykryć folią aluminiową (nie powinna ona dotykać nadzienia),by zbyt mocno się nie przypiekła. Ostudzić i

włożyć na kilka godzin do lodówki.

4. Beza włoska: W misie miksera umieszczamy białka (miska powinna być sucha, bez śladów tłuszczu, białka idealnie

oddzielone od żółtek). Do białek wsypujemy część cukru i ubijamy. Kiedy białka zaczną nabierać objętości, wsypujemy

resztę cukru i ubijamy ok. 3-5 minut do uzyskania sztywnej konsystencji.

5. Tak przygotowaną bezę przekładamy na wystudzoną tartę, łopatką robiąc fale. Bezę można też nałożyć za pomocą rękawa

cukierniczego. Bezę delikatnie opalamy opalarką. Dodatkowo możemy opaloną bezę udekorować suszonymi plastrami

pomarańczy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-pomaranczowa-z-beza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta czekoladowa
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

tortownica lub forma do tarty

Składniki:

gorzka czekolada - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier puder - 100 gramów

jajka - 5 sztuk

mąka - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Czekoladę i Kasię rozpuścić w kąpieli wodnej.

2. Mąkę przesiać przez sito, dodać do masy czekoladowej.

3. Następnie dodawać po jednym jaju i wymieszać tak, by składniki się połączyły (nie ubijać). Na koniec dodajemy cukier

puder i mieszamy do powstania gładkiej masy.

4. Wlać do tortownicy lub formy do tarty piec przez 15 min

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-czekoladowa-11865
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta ze snickersami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut Bez pieczenia °C

Forma o średnicy 24cm

Składniki:

ciasteczka Oreo - 300 gramów

gorzka czekolada - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

serek mascarpone - 250 gramów

masa kajmakowa - 1 opakowanie

biała czekolada - 70 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

batony Snickers - 3 sztuki

śmietana kremówka 36% - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj spód ciasta: Wszystkie składniki włóż do malaksera i miksuj do otrzymania masy o konsystencji mokrego piasku.

2. Przygotowaną formę do tarty wyłóż papierem. Wysyp do niej ciasteczkową masę, wciśnij w dno i boki formy. Schłodź do

momentu przygotowania nadzienia.

3. Mascarpone włóż do misy miksera i zmiksuj z połową kajmaku, do gładkości. Białą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.

Dodaj roztopioną czekoladę z Kasią i miksuj do połączenia. Posiekaj 2 batonik snickers. Dodaj do masy i wymieszaj.

4. Gotową masę wyłóż na schłodzony spód. Wstaw do lodówki do momentu zgęstnienia kremu, najlepiej na całą noc.

5. Kolejnego dnia ubij śmietanę kremówkę, wyłóż na tartą wyjętą z lodówki i wyrównaj. Ostatniego snickersa pokrój na 3 mm

kawałki i posyp po wierzchu ubitej śmietany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-ze-snickersami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta z batatami
przepisy.pl

85 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 200 °C

Składniki:

mąka pszenna - 200 gramów

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 70 gramów

sól - 1 szczypta

bataty (słodkie ziemniaki) - 800 gramów

jajko - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 30 gramów

sól - 1 szczypta

cynamon - 0.5 łyżeczek

kardamon - 0.5 łyżeczek

tarta gałka muszkatołowa - 1 gram

tarta skórka i sok z cytryny - 1 sztuka

śmietanka 30% - 400 mililitrów

zagęstnik do śmietany - 10 gramów

cukier puder - 1 łyżka

cynamon do posypania

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj razem i szybko zagnieć ciasto. Zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki.

2. Bataty umyj i ugotuj do miękkości razem ze skórą. Wystudź, zdejmij skórę i zmiksuj na puree.

3. Formę do tarty o średnicy 24 cm posmaruj Kasią i oprósz mąką. Schłodzone ciasto rozwałkuj i wylep nim formę. Nakłuj

widelcem i wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika na 10 minut.

4. W tym czasie wymieszaj w misce puree z batatów, jajko, mąkę ziemniaczaną, sok, skórkę z cytryny i przyprawy. Całość

wymieszaj.

5. Otrzymaną masę wyłóż na podpieczone ciasto w formie i ponownie wstaw do pieca. Piecz jeszcze 30 minut w 180 st.C.

Wystudź.

6. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i zagęstnikiem. Wierzch tarty udekoruj bitą śmietanką i oprósz

cynamonem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-z-batatami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bezglutenowa tarta czekoladowa
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C

forma do tarty

Składniki:

czekolada mleczna lub gorzka - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka kukurydziana - 3 łyżki

kakao - 15 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

średnie jajka - 4 sztuki

cukier puder - 100 gramów

ekstrakt waniliowy - 0.25 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść Kasię i 200 g czekolady w rondelku na niewielkim ogniu, ciągle mieszając. Odstaw do przestygnięcia. W tym

czasie dokładnie posiekaj resztę czekolady.

2. Nagrzej piekarnik do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4). Posmaruj tłuszczem

formę do pieczenia o długości 20 cm lub tortownicę o takiej średnicy.

3. Wymieszaj mąkę kukurydzianą, kakao i proszek do pieczenia.

4. Mikserem ubij jajka z cukrem pudrem i wanilią na lekką i gładką masę. Powoli wlewaj masę do Kasi rozpuszczonej z

czekoladą. Ostrożnie dodaj posiekaną czekoladę i mieszankę z kakao, mąki kukurydzianej i proszku do pieczenia.

5. Ciasto wylej do natłuszczonej formy i piecz w nagrzanym piekarniku przez 20-25 minut.

6. Poczekaj, aż tarta wystygnie, oprósz cukrem pudrem i ciesz się smakiem tarty czekoladowej.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bezglutenowa-tarta-czekoladowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta Tatin
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 250 °C

forma do tarty

Składniki:

mąka - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

drobny cukier - 125 gramów

średnie jajko - 1 sztuka

jabłka np. Granny Smith - 2 sztuki

mąka kukurydziana - 2 łyżki

mielony cynamon - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Rozetrzyj w misce 100 g Kasi z mąką do uzyskania konsystencji drobnej kruszonki. Dodaj 50 g cukru i jajko i wymieszaj,

aby otrzymać ciasto. Zagnieć je delikatnie na gładką masę. Owiń folią spożywczą i schłodź.

2. Piekarnik nagrzej do 250°C (piekarnik z termoobiegiem – do 230°C, oznaczenie piekarnika – 9). Obierz jabłka, wydrąż

gniazda i pokrój na ósemki. Mąkę kukurydzianą wysyp na talerz i obtocz w niej cząstki jabłek. Spód tortownicy o średnicy 22

cm wyłóż papierem i obficie posmaruj 50 g Kasi. Oprósz Kasię 75 g cukru i cynamonem. Ułóż jabłka.

3. Rozwałkuj ciasto na lekko podsypanej mąką powierzchni tak, aby otrzymać koło pasujące rozmiarem do tortownicy. Ułóż

je na jabłkach i dociśnij na krawędziach dla uszczelnienia. Ponakłuwaj ciasto widelcem w kilku miejscach. Piecz tartę Tatin

w nagrzanym piekarniku przez 10 minut, a następnie obniż temperaturę do 200°C (piekarnik z tremoobiegiem – do 180°C,

oznaczenie piekarnika – 6) i piecz przez kolejne 15-20 minut, aż tarta się przepiecze i nabierze złocistego koloru.

4. Po upieczeniu odstaw na 10 minut. Oddziel tartę nożem od brzegów formy i zdejmij obręcz. Przykryj tartę talerzykiem i

odwróć ją do góry dnem. Ostrożnie oddziel spód formy i papier do pieczenia. Ciesz się smakiem jeszcze ciepłej tarty podanej

z lodami waniliowymi lub kleksem bitej śmietany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-tatin-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

