
 

WIOSENNE WYPIEKI Z OWOCAMI

przepisy.pl



Tarta gruszkowa z winogronami
przepisy.pl

50 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

55 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 6 łyżek

sól - 1 szczypta

żółtko - 1 sztuka

gruszki - 800 gramów

sok z cytryny - 1 sztuka

winogrona bezpestkowe - 200 gramów

konfitura morelowa - 70 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, Kasię, 3 łyżki cukru, sól, żółtko i 2 łyżki wody wymieszać, a następnie zagnieść. Ciasto zawinąć w folię i odłożyć do

lodówki na 30 minut.

2. Schłodzone ciasto rozwałkować na placek o średnicy około 30 cm.

3. Ciastem wylepić dno i boki formy, a następnie nakłuć widelcem.

4. Gruszki obrać, pokroić na ósemki, usunąć gniazda nasienne i skropić sokiem z cytryny.

5. Gruszki ułożyć na cieście i posypać resztą cukru. Piec w 180 st około 55 minut.

6. Konfiturę podgrzać w rondelku i wymieszać z winogronami. Wyłożyć na upieczone ciasto i wstawić jeszcze na 5 minut do

piekarnika.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-gruszkowa-z-winogronami-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto bananowe z czekoladą - VIDEO
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C keksówka

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 125 gramów

cukier puder - 200 gramów

dojrzały banan - 3 sztuki

jajka - 2 sztuki

mąka - 230 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

orzechy pekan - 80 gramów

kakao - 1 łyżka

biała czekolada lub biała polewa czekoladowa - 100 gramów

orzechy pekan - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zmiksuj Kasię z cukrem pudrem. Następnie dodaj 2 żółtka.

2. Część orzechów drobno posiekaj. Posiekane i całe orzechy dodaj do masy. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Zmiksuj

na gładką masę.

3. Dodaj pianę ubitą z 2 białek. Wszystko wymieszaj drewnianą łyżką.

4. W misce wymieszaj dwie łyżki masy razem z kakao. Do pozostałej masy dodaj pokrojone banany i wymieszaj całość łyżką.

5. Masę z bananami wyłóż do keksówki i równo rozprowadź. Na wierzch wyłóż masę z kakao.

6. Piecz w 180 stopniach przez około 60 minut. Udekoruj rozpuszczoną białą czekoladą lub białą polewą czekoladową oraz

orzechami pekan.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-bananowe-z-czekolada-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bezglutenowe ciasto drożdżowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C

Składniki:

mąka bezglutenowa - 2 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

drożdże - 25 gramów

jajka - 1 sztuka

żółtka - 1 sztuka

cukier - 125 gramów

mleko - 100 mililitrów

owoce - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

mąka kukurydziana - 2 łyżki

cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jajko i żółtko utrzyj z cukrem na puch.

2. Kasię rozpuść w rondelku. Drożdże rozpuść w letnim mleku.

3. Do utartych jajek dodaj mąkę bezglutenową i rozpuszczone drożdże.

4. Na koniec wlej przestudzoną Kasię i dokładnie wymieszaj mieszadłami miksera.

5. Ciasto wyjmij j na stół, zagnieć, lekko rozwałkuj i przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia formy o średnicy 26 cm. Na

cieście połóż połówki pozbawionych pestek owoców.

6. Całość posyp kruszonką zagniecioną w palcach z mąki kukurydzianej, cukru i Kasi. Ciasto odstaw na 20 minut do

wyrośnięcia, następnie wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz ok. 30 minut w 180 st.C

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bezglutenowe-ciasto-drozdzowe-12002
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche miseczki z owocami - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 1.2 szklanek

cukier - 50 gramów

jajka - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

masa marcepanowa - 100 gramów

owoce - 2 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 60 gramów

cukier - 80 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki ciasta wymieszaj mikserem.

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

3. Formę do mufinek wysmaruj Kasią i oprósz mąką.

4. Ciasto rozwałkuj. Wytnij w nim metalową obręczą kółka o średnicy 9 cm i wylep nim otwory w formie. Nakłuj widelcem.

5. Masę marcepanową pokrój w kostkę.

6. Owoce i masę włóż do miseczek z ciasta.

7. Składniki na kruszonkę wymieszaj najpierw mikserem, a następnie zagnieć w palcach. Powstałą kruszonką posyp owoce.

8. Formę wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 25-30 minut w 180 st. C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kruche-miseczki-z-owocami-8779
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jabłko w kruchym cieście
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 200 °C

Składniki:

mąka - 1.75 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

jabłko - 2 sztuki

konfitura - 1 opakowanie

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Z mąki, Kasi, cukru, cukru waniliowego i jaja zagnieść ciasto na stolnicy.

2. Rozwałkować.

3. Z ciasta wycinać duże kwadraty tak żeby zwinąć połowę jabłka. Wydrążone połówki jabłka kłaść na kwadraty, ułożyć

konfiturę.

4. Wszystkie rogi ciasta zwinąć do środka wydrążenia, delikatnie zlepić i ułożyć na blaszce. Piec na złoty kolor. Przed

podaniem posypać cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jablko-w-kruchym-ciescie-12029
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wiosenna tarta z owocami - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 2 szklanki

jajko - 1 sztuka

cukier - 2 łyżki

sól - 1 szczypta

śmietana - 2 łyżki

mrożone truskawki - 500 gramów

cukier - 150 gramów

żelfix - 3 łyżki

owoce sezonowe

Sposób przygotowania:

1. Do miski włóż wszystkie składniki na ciasto i wymieszaj mikserem.

2. Ciasto przełóż na posypany mąką blat i szybko zagnieć.

3. Zawiń w folię i włóż do lodówki na ok. 30 min.

4. Po tym czasie ciasto rozwałkuj na grubość ok. 1/2 cm.

5. Formę do tarty posmaruj Kasią i posyp bułką tarta, wyłóż na nią ciasto tak, by brzegi utworzyły coś na kształt falbany.

6. Ponakłuwaj spód ciasta widelcem i piecz około 20 min. w 200 st.C.

7. Rozmrożone truskawki osącz na sicie, wymieszaj z żelfiksem i zagotuj.

8. Na koniec dodaj cukier i jeszcze raz zagotuj.

9. Masę truskawkową przełóż na upieczony spód tarty.

10. Odstaw do zastygnięcia. Owoce pokrój i ułóż fantazyjnie na tarcie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wiosenna-tarta-z-owocami-8031
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brzoskwiniowy deser
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

brzoskwinie w zalewie - 1 słoik

galaretki brzoskwiniowe - 3 opakowania

biszkopty okrągłe - 15 sztuk

kolorowe żelki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku w 1 szklance syropu z brzoskwiń, wsyp galaretki i mieszaj aż się rozpuszczą.

2. Brzoskwinie wyjmij z syropu, dwie pokrój w kostkę, resztę zmiksuj i wymieszaj z gorącą masą galaretkową.

3. Do miski o pojemności około 1,5 l przełóż 1/3 schłodzonej masy i połóż na niej warstwę biszkoptów. Odstaw do lodówki.

4. Gdy masa lekko stężeje ponownie wlej odrobinę masy, połóż na niej pokrojone w kostkę brzoskwinie i wyłóż resztę masy.

5. Gdy masa zacznie tężeć połóż na niej warstwę biszkoptów i lekko dociśnij dłonią. Całość odstaw do lodówki na kilka

godzin.

6. Przed podaniem miskę zanurz na kilka sekund w gorącej wodzie, następnie przykryj talerzykiem i odwróć do góry dnem.

Zdejmij miskę, a deser udekoruj żelkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/brzoskwiniowy-deser
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lekki deser bananowy - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

banany - 6 sztuk

galaretka cytrynowa - 4 sztuki

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

biszkopty podłużne - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku razem z 1/2 szklanki wody.

2. Gdy się zagotuje, wsyp 2 galaretki i mieszaj, aż się rozpuszczą.

3. Cztery banany zmiksuj razem z sokiem z cytryny i połącz z przestudzoną masą cytrynową.

4. Pozostałe galaretki rozpuść w połowie podanej na opakowaniu wody i odstaw do przestygnięcia.

5. Tortownicę o średnicy 22cm wyłóż podłużnymi biszkoptami.

6. Na biszkopty wyłóż masę banano-cytrynową i odłóż na chwilę do lodówki, by masa zastygła. 

7. Pozostałe banany pokrój w plasterki, ułóż na masie i zalej tężejącą galaretką.

8. Gotowy deser odłóż na 2 godziny do lodówki, by dobrze stężał.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lekki-deser-bananowy-8646
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jabłkowo-orzechowe muffinki z kruszonką
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 °C

Forma do muffinek

Składniki:

mąka - 200 gramów

cukier - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 100 gramów

jabłka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

jajko - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

kakao - 15 gramów

orzechy laskowe - 25 gramów

sól - 1 szczypta

mąka - 125 gramów

cukier - 75 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 75 gramów

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200°C. Formę do muffinek natłuść lub wyłóż papierowymi foremkami. Jabłka obierz ze skóry, pokrój

w ćwiartki i wytnij gniazda nasienne. Jedno jabłko pokrój na 12 cząstek, pozostałe w małe kawałki.

2. 100 g Kasi w temperaturze pokojowej ubij mikserem na gładką masę ze 100 g cukru. Dodaj jajko i dokładnie zmiksuj.

3. 200 g mąki wymieszaj z kakao oraz solą, następnie dodaj wraz z mlekiem do ubitej masy i wymieszaj. Dodaj do ciasta

kawałeczki jabłka i wymieszaj.

4. Przygotuj kruszonkę: 75 g cukru wymieszaj ze szczyptą soli, 125 g mąki oraz orzechami. 75 g Kasi rozpuść w rondelku,

dodaj do mąki i wymieszaj widelcem – powstałą kruszonkę odstaw.

5. Masę na muffinki wyłóż do foremek. Na wierzchu każdej z nich nałóż porcję kruszonki. Tak przygotowane muffinki wstaw

do nagrzanego piekarnika i piecz przez 20 minut. Aby upewnić się, czy babeczki są już upieczone, wykonaj próbę suchego

patyczka. Upieczone muffinki pozostaw do wystygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jablkowo-orzechowe-muffinki-z-kruszonka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

