WIŚNIOWE LOVE

8 CIAST Z WIŚNIAMI, KTÓRE SKRADNĄ
TWOJE SERCE

przepisy.pl

Babeczki wiśniowe serca
przepisy.pl

Składniki:
jajka  4 sztuki
Kostka do pieczenia Kasia  250
gramów
cukier waniliowy  1 opakowanie
gorzka czekolada  120 gramów
cukier  200 gramów
sól  1 szczypta
mąka pszenna  60 gramów
wydrylowane wiśnie  500 gramów

15 minut

Łatwe

cukier  1 łyżka
mąka ziemniaczana (rozpuszczona w
odrobinie wody)  1 łyżeczka

Wskazówki pieczenia:
20 minut

200 �C

Forma na

muffiny
Sposób przygotowania:
1. Roztop kostkę do pieczenia Kasia z czekoladą. Dodaj cukru i cukru waniliowego i wymieszaj
wszystko. Jak się rozpuści, wyłącz palnik.
2. Dodaj po kolei jajka i wymieszaj je szybko, żeby połączyły się z masą. Na koniec dodaj pozostałe
suche składniki (mąka, sól) i wymieszaj.
3. Podziel masę między wszystkie foremki. Piecz 20 minut.
4. Rozgrzej wiśnie z cukrem, poczekaj aż cukier się rozpuści. Zmień konsystencję soku dodając
mąkę ziemniaczaną z wodą, tak aby pozostawić sok nienaruszony (otrzymasz gęstą konsystencję).
5. Wykrój w wypieczonej i zimnej babeczce kształt serca, użyj do tego noża lub łyżki.
6. Wlej zimną polewę wiśniową do wyciętego w babeczce serca, a następnie wytnij serce z papieru
(średnica 6 cm), umieść je na babeczce, rozsyp na nie cukier puder. Następnie zdejmij papier.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Ciasto czekoladowe z wiśniami
przepisy.pl

Składniki:
mąka  250 gramów
cukier  250 gramów
mleko skondensowane słodzone  1
szklanka
jajko  4 sztuki
ciemne kakao  2 łyżki
proszek do pieczenia  1 opakowanie

60 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
40 minut

180 �C

Kostka do pieczenia Kasia  200
gramów
cukier puder  250 gramów
wydrylowane wiśnie  400 gramów
polewa czekoladowa  1 opakowanie
Kostka do pieczenia Kasia  200
gramów

Sposób przygotowania:
1. Wymieszaj mąkę, kakao i proszek do pieczenia.
2. Jajka ubij z cukrem i skondensowanym mlekiem, a następnie dodaj mąkę i wszystko wymieszaj.
3. Powstałe ciasto przełóż do posmarowanej Kasią i wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o
średnicy 23 cm i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. przez ok. 4050 min.
4. Usuń ścianki tortownicy.
5. Z upieczonego ciasta delikatnie zetnij górną część i odłóż na bok.
6. Z pozostałego ciasta wybierz środek, pozostawiając około 1 cm ciasta na spodzie i na bokach.
7. Wyjęte ciasto pokrusz jak najdrobniej.
8. Masa: Kasię utrzyj z cukrem pudrem na puszysty krem.
9. Dodaj wiśnie i pokruszone kawałki ciasta.
10. Dokładnie wymieszaj.
11. Kremową masę wiśniową wyłóż na spód ciasta, a następnie nakryj ściętym wierzchem.
12. Ciasto polej polewą czekoladową i udekoruj wiśniami.

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

Ciasto Fale Dunaju z wiśniami
przepisy.pl

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

60 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
30 minut

180 �C

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

Ciasto wiśniowe  VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia  1 sztuka
mąka  2 szklanki
cukier  0.5 szklanek
jajko  1 sztuka
proszek do pieczenia  1 łyżeczka
kwaśna śmietana  1 łyżka
wiśnie wydrylowane  600 gramów

60 minut

Łatwe

mąka ziemniaczana  1 łyżeczka

Wskazówki pieczenia:
45 minut

180 �C

Sposób przygotowania:
1. Do miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia i cukier. Dodaj Kasię, jajko i śmietanę. Wszystko
wymieszaj.
2. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć. 1/3 zawiń w folię aluminiową i odłóż do
zamrażarki.
3. Tortownicę o średnicy 26cm wysmaruj Kasią i obsyp bułką tartą. Pozostałym ciastem wyłóż dno i
boki tortownicy.
4. Wydrylowane wiśnie osącz na sicie, a następnie wymieszaj z mąką ziemniaczaną.
5. Wiśnie wyłóż równomiernie na ciasto.
6. Schłodzone w zamrażarce ciasto zetrzyj na tarce prosto na owoce. Ciasto piecz około 45 minut w
180 st.C
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Ciasto wiśniowe w słoiczkach (crumble)
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia  0.25
opakowań
mąka  0.5 szklanek
cukier brązowy  0.3 szklanek
płatki owsiane  0.3 szklanek
płatki migdałowe  4 łyżki
wiśnie  400 gramów

15 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
15 minut

200 �C

Sposób przygotowania:
1. W misce wymieszaj krótko mikserem Kasię, mąkę i cukier.
2. Następnie za pomocą palców zagnieć ciasto w kruszonkę.
3. Dno małych wecków wysmaruj Kasią. Do każdego słoiczka wsyp łyżeczkę płatków migdałowych.
4. Wiśnie rozmroź i odsącz na sicie. Wymieszaj z płatkami owsianymi.
5. Do przygotowanych słoiczków przełóż wiśnie wymieszane z płatkami.
6. Całość posyp kruszonką. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 15 minut w 200 st.C.
Posyp pozostałymi płatkami migdałowymi i od razu podawaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tarta z wiśniami
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia  150
gramów
mąka pszenna  250 gramów
cukier puder  100 gramów
żółtka  2 sztuki
śmietana  1 łyżka
krem budyniowy  1 opakowanie
mleko  500 mililitrów

60 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
15 minut

200 �C

Kostka do pieczenia Kasia  100
gramów
frużelina  1 puszka
płatki migdałowe  2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Do miski wsyp mąkę, cukier puder, żółtka, śmietanę i 150 g miękkiej Kasi. Wszystko wymieszaj
mikserem, a następnie wyłóż na stół i szybko zagnieć.
2. Ciasto rozwałkuj na grubość 1 cm i wyklej nim wysmarowaną Kasią i posypaną mąką formę do
tarty.
3. Formę z ciastem włóż na 30 minut do lodówki.
4. W tym czasie przygotuj wg przepisu na opakowaniu krem budyniowy.
5. Następnie ciasto wstaw do nagrzanego do 200 st. C piekarnika i piecz ok. 15 minut.
6. Na upieczony spód wyłóż 2/3 kremu budyniowego i wiśnie. Tartę udekoruj resztą kremu i
płatkami migdałowymi.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Sernik z wiśniami z syropu
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia  100
gramów
mąka  120 gramów
kakao  2 łyżki
cukier  50 gramów
proszek do pieczenia  0.5 łyżeczek
czekolada  25 gramów
twaróg sernikowy  1 kilogram

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
15 minut

180 �C

cukier pude  100 gramów
cukier wanilinowy  1 opakowanie
żółtko jajka  3 sztuki
żelatyna  5 łyżeczek
sok i skórka z cytryny
wydrylowane wiśnie z syropu  300
gramów
syrop z wiśni  0.5 szklanek

Sposób przygotowania:
1. Czekoladę posiekaj drobno. W misce wymieszaj szybko mikserem mąkę, cukier, proszek do
pieczenia, kakao, czekoladę i Kasię. Nie zagniataj.
2. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia i wsyp do niej powstałą kruszonkę. Lekko ugnieć łyżką.
Wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika i piecz około 15 minut. Wystudź.
3. Cytrynę umyj i zetrzyj z niej skórkę, a następnie wyciśnij sok. Żelatynę zalej 1/2 szklanki zimnej,
przegotowanej wody, wymieszaj i odstaw. Gdy napęcznieje podgrzej aby się rozpuściła.
4. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem i cukrem wanilionowym, wymieszaj z masą serową. Połowę wiśni
przekrój na połówki, resztę zostaw do dekoracji. Rozpuszczoną żelatynę (1 łyżkę odłóż) wymieszaj
z sokiem i skórką z cytryny, i masą serową.
5. Na ciasto w formie wyłóż trochę masy serowej i połóż na niej połówki wiśni. Na wiśnie wyłóż,
resztę masy serowej. Nie równaj powierzchni sera.
6. Całość polej syropem z wiśni wymieszanym z pozostałą żelatyną i widelcem zrób na serniku
marmurkowy wzór. Udekoruj pozostałymi wiśniami. Odstaw do lodówki by sernik dobrze stężał.

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

Wiśniowy sernik na zimno w szklance
przepisy.pl

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

15 minut

Łatwe

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

