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Babeczki truskawkowe motyle

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C Foremki do

tartaletek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

cukier - 125 gramów

jajko - 1 sztuka

mąka - 175 gramów

orzechy laskowe - 25 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

mleko - 100 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

serek śmietankowy - 150 gramów

cukier puder - 50 gramów

śmietanka 30% - 200 gramów

truskawki - 250 gramów

świeże liście bazylii - 25 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 ° C. Ubij Kasię i cukier mikserem, aż masa będzie gładka. Dodaj

jajko.

2. Wymieszaj mąkę ze zmielonymi orzechami, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Połącz z

mlekiem i wymieszaj. Masę przełóż do foremek. Piecz w nagrzanym piekarniku przez około 20

minut.

3. W międzyczasie zetrzyj z cytryny skórkę na tarce z drobnymi otworami. Wymieszaj skórkę z

serkiem i cukrem pudrem. Ubij śmietanę na sztywno. Dodaj serek. Pozwól, by krem się schłodził,

zanim użyjesz go do ozdabiania babeczek.

4. Rozprowadź krem na schłodzonych babeczkach. Udekoruj truskawkami tak, by powstał motyl.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brzoskwiniowe ciasteczka

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 200 �C duża blacha

Składniki:

mąka - 250 gramów

biały ser - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

brzoskwinie świeże lub z puszki - 500
gramów

cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki wymieszać i wyrobić ciasto.

2. Rozwałkować ciasto.

3. Wykrawać szklanką ciasteczka (w kształcie koła). Brzoskwinie pokroić w półksiężyce .

4. Na każdym ciasteczku ułożyć cząstkę brzoskwini i zawinąć dwa brzegi.

5. Gotowe układać na blasze, piec w temperaturze 200 stopni na złoty kolor. Upieczone

polukrować lub posypać cukrem pudrem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Deser z kaszą manną i malinami

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 0 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

mleko - 750 mililitrów

cukier - 1 szklanka

kakao - 3 łyżki

kasza manna - 290 gramów

płatków migdałowych - 1 opakowanie

konfitura malinowa

Sposób przygotowania:

1. Szklankę mleka wymieszać z kaszą manną.

2. Resztę mleka wlać do garnka, dodać cukier, kakao i Kasię.

3. Gdy całość się zagotuje dodać kaszę manną z mlekiem i gotować 3-5 min aż całość zgęstnieje,

cały czas mieszając.

4. Zdjąć z ognia i dodać migdały.

5. Przelać do płaskiego naczynia, ostudzić, wstawić do lodówki. Po wyjęciu z lodówki pokroić w

prostokąty. Podawać polane sosem malinowym.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Crumble z owocami - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 4 łyżki

cukier - 6 łyżek

płatki owsiane - 2 łyżki

morele - 400 gramów

maliny - 100 gramów

Czarna porzeczka świeża lub mrożona -
100 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj krótko mikserem Kasię, mąkę i cukier.

2. Następnie za pomocą palców zagnieć ciasto w kruszonkę.

3. Dno żaroodpornej formy wysmaruj Kasią i posypać bułką tartą.

4. Owoce umyj. Większe pokrój, mniejsze pozostaw w całości. Wymieszać z płatkami owsianymi.

5. Do przygotowanej formy przełóż owoce.

6. Całość posyp kruszonką. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 20 minut w 200 st.C

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jagodowe muffinki w słoiczkach

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 �C 10

słoiczków

Składniki:

cukier - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 200 gramów

jajka - 4 sztuki

mąka - 300 gramów

sól - 1 szczypta

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

mleko - 100 mililitrów

płatki owsiane - 50 gramów

jagody świeże lub mrożone - 125 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180°C. Kasię ubij razem z cukrem na kremową masę. Następnie dodawaj

po jednym jajku i wciąż ubijaj.

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia oraz solą. Mieszankę dodawaj na przemian z

mlekiem do ubijanej masy wciąż miksując. Dodaj również płatki owsiane a na sam koniec dodaj

jagody i delikatnie wymieszaj.

3. Gotowe ciasto nałóż do słoiczków i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez 40-45 minut.

Aby upewnić się, czy ciastka się dopiekły, zrób próbę suchego patyczka. Ciastka wystudź a

następnie nałóż gumowe ringi (uszczelki), przykryj słoiczki i zepnij klamerkami. W ten sposób

ciastka pozostaną świeże nawet do jednego tygodnia !

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

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szybki poziomkowiec - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

mąka - 1.5 szklanek

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

jajko - 1 sztuka

cukier - 0.33 szklanek

masa marcepanowa - 200 gramów

cukier puder - 0.33 szklanek

serek waniliowy - 150 gramów

poziomki - 250 gramów

galaretka truskawkowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię, jajko, mąkę, cukier i proszek do pieczenia włóż do miski i wymieszaj mikserem.

Następnie ciasto szybko zagnieć dłonią, zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki.

2. Ciasto rozwałkuj i wylep nim dno i boki wysmarowanej Kasią i posypanej mąką formy do tarty o

średnicy 24-26 cm.

3. Ciasto nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w 200st.C około 15 minut.

4. Masę marcepanową zagnieć z cukrem pudrem, zrób z niej kulkę i rozwałkuj na arkuszu papieru

do pieczenia (dzięki temu nie przyklei się do stołu).

5. Na jeszcze ciepły podpieczony spód wyłóż masę marcepanową, posmaruj serkiem i wysyp na

to owoce.

6. Galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody. Przestudź. Owoce zalej tężejącą galaretką.

Ciasto wstaw do lodówki do całkowitego stężenia.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta czekoladowa z truskawkami bez
pieczenia

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Forma do tarty

Składniki:

słone krakersy - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

ciemna czekolada - 50 gramów

świeże truskawki - 15 sztuk

biała czekolada - 50 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

mleczna czekolada z całymi orzechami -
50 gramów

śmietanka 30% - 200 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

Sposób przygotowania:

1. Krakersy wrzucamy do blendera i miksujemy. Czekoladę z Kasią rozpuszczamy w kąpieli

wodnej lub w mikrofali. Zmiksowane krakersy wrzucamy do rozpuszczonej czekolady i dobrze

mieszamy. Gotową masę przełożyć do foremki i wygnieść masą całą formę od tarty łącznie z

bokami i wstawić do lodówki.

2. Następnie przygotowujemy masę. Do rondla wlewamy śmietankę i mocno podgrzewamy. Nie

gotujemy. Ściągamy z ognia i wrzucamy pokruszone czekolady i Kasię, energicznie mieszając .

3. Następnie bierzemy truskawki, usuwamy szypułki i przecinamy je na pół. Wyciągamy spód z

lodówki i wlewamy masę do środka. Przygotowane truskawki układamy delikatnie wciskając

przecięciem w masę i wstawiamy do lodówki aż stężeje. Najlepiej smakuje następnego dnia.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wiśniowy sernik na zimno w szklance

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Składniki:

serek pełnotłusty - 200 gramów

śmietana 30 % - 200 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

cukier puder - 100 gramów

żelatyna w proszku - 9 gramów

przegotowana woda - 0.5 szklanek

pokruszone biszkopty - 2 szklanki

cukier puder - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

wiśnie drylowane - 100 gramów

cukier - 40 gramów

mąka ziemniaczana (rozpuszczona w
odrobinie wody) - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Ubij śmietanę z cukrem pudrem. Łyżka po łyżce powoli dodawaj serek. Dodaj 25 g Kostki do

pieczenia Kasia i wymieszaj ponownie. Żelatynę rozpuść w 1/2 szklanki przegotowanej wody,

schłódź i dodaj do masy.

2. Rozpuść 80 g kostki do pieczenia Kasia, dodaj do skruszonych biszkoptów, następnie wsyp

cukier puder i wymieszaj. Wymieszaj łyżką masę dokładnie, a następnie umieść ją na dole

szklanki (możesz go lekko wcisnąć do dołu).

3. Masę serową umieść na pokruszonych biszkoptach w szklance i wstaw do lodówki na godzinę.

4. W międzyczasie podgrzej wiśnie z cukrem pudrem, poczekaj aż cukier się rozpuści. Zmień

konsystencję soku poprzez dodanie mąki ziemniaczanej wymieszanej z wodą, co pozostawi sok

nienaruszonym (otrzymasz gęstą konsystencję).

5. Umieść sos na górze schłodzonego ciasta.

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