
 

JOGURTOWE SŁODKOŚCI

przepisy.pl



Ciasto straciatella

przepisy.pl

60 minut Trudne

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

gorzka czekolada - 300 gramów

miód - 100 gramów

biała czekolada - 200 gramów

kwaśna śmietana - 100 gramów

rum - 3 łyżki

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

czekolada - 60 gramów

cukier - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

jogurt naturalny - 150 mililitrów

mąka - 100 gramów

mąka kukurydziana - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj masę czekoladową. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i wymieszaj z miodem.

2. Następnie wylej na arkusz papieru dobrze wchłaniającego tłuszcz i odstaw na kilka

godzin.Rozgrzej piekarnik do 180 st.C.

3. Dwie tortownice o średnicy 20 cm wyłóż papierem do pieczenia.

4. Czekoladę drobno posiekaj. Żółtka oddziel od białek.

5. Miękką Kasię ubij z 200 g cukru na krem dodając po jednym żółtka. Następnie dodaj jogurt i

mąkę wymieszaną z mąką kukurydzianą i proszkiem do pieczenia. Na koniec dodaj białka ubite

na sztywną pianę razem z pozostałym cukrem i posiekaną czekoladę.

6. Ciasto podziel na dwie części i wyłóż do przygotowanych wcześniej tortownic.

7. Piecz około 20 minut. Wyjmij z piekarnika i ostudź. Zdejmij papier do pieczenia.

8. W międzyczasie przygotuj krem: posiekaj czekoladę na małe kawałki, dodaj śmietanę i rum i

stop w kuchence mikrofalowej przez około 50 sekund. Dobrze wymieszaj i pozostawić do

ostygnięcia.



9. Blaty ciasta przełóż wystudzonym kremem. Masę czekoladową zdejmij z papieru i zagnieć w

dłoniach.

10. Gdy stanie się elastyczna, rozwałkuj cienko za pomocą wałka i w razie potrzeby podsyp

odrobiną kakao. Przykryj ciasto wygładzając powierzchnię i boki. Odetnij nadmiar masy ostrym

nożem, ponownie zagnieć i zrób z masy ozdobny wałeczek. Obklej nim dookoła ciasto.

Powierzchnię ciasta natnij nożem w ozdobną kratkę.
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Jagodowe serniczki

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  �C tortownica 16cm x

16cm

Składniki:

biszkopty - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

płatki migdałowe - 2 łyżki

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

serek sernikowy - 200 gramów

jogurt naturalny - 100 gramów

cukier puder - 50 gramów

skórka starta z połowy cytryny

żelatyna - 10 gramów

jagody - 1.5 szklanek

galaretka z owoców leśnych - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Biszkopty pokruszyć razem z płatkami migdałowymi. Kasię roztopić w rondelku i wymieszać z

biszkoptami.

2. Masę przełożyć do 4 małych metalowych obręczy lub małej, kwadratowej tortownicy o boku 16

cm i ugnieść.

3. Miękką Kasię utrzeć z cukrem pudrem, dodać ser, skórkę z cytryny i jogurt, wymieszać.

4. Żelatynę namoczyć w 1/3 szklanki zimnej wody, gdy napęcznieje podgrzać, aby się rozpuściła.

1/2 szklanki jagód rozgnieść widelcem.

5. Masę serową wymieszać z żelatyną i jagodami. Przełożyć do obręczy i odstawić do lodówki.

6. Galaretkę rozpuścić w szklance wody. Na stężałej masie jagodowej ułożyć pozostałe jagody i

zalać galaretką.
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Ciasto jogurtowe z brzoskwiniami

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 �C Tortownica o

średnicy 26

Składniki:

jogurt naturalny - 200 mililitrów

mąka - 340 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

cukier - 250 gramów

jajko - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

brzoskwinie w syropie - 400 gramów

cukier puder - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę, cukier i proszek do pieczenia.

2. Dodaj jajka i jogurt, i wymieszaj mikserem.

3. Wlewaj partiami przestudzoną Kasię i wymieszaj łyżką.

4. Ciasto przełóż do tortownicy o średnicy około 26 cm wysmarowanej Kasią i oprószonej mąką.
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Babeczki Red Velvet

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 180
gramów

jajko - 2 sztuki

aromat waniliowy - 1 łyżeczka

sól - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 400 gramów

cukier drobny - 315 gramów

czerwony barwnik spożywczy - 1
opakowanie

kakao - 2 łyżeczki

jogurt naturalny - 250 mililitrów

proszek do pieczenia - 3 łyżeczki

mleko - 250 mililitrów

mąka pszenna - 55 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

cukier - 210 gramów

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

mleko/śmietanka - 125 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: Rozgrzać piekarnik do 180°C/350°F/st. gazowy 4. Formę do babeczek nasmarować

obficie Kasią i posypać mąką lub użyć papilotek.

2. Utrzeć Kasię z cukrem na puszystą masę. Dodać jajka i miksować jeszcze przez minutę.

Wymieszać z aromatem waniliowym.

3. W osobnej misce dokładnie wymieszać kakao i barwnik spożywczy z 2 łyżeczkami wody.

Zmiksować z masą.

4. Odmierzyć mąkę, proszek do pieczenia i sól. Na przemian dodając mąkę i maślankę/jogurt

miksować na niskich lub średnich obrotach.

5. Przełożyć masę do foremek i piec przez 20-25 minut. Po upieczeniu pozostawić na drucianej

podstawce do wystygnięcia przed lukrowaniem.



6. Lukier: Wymieszać w rondlu mleko z mąką, a następnie ostrożnie doprowadzić do wrzenia

stale mieszając, aż zgęstnieje. Schłodzić w lodówce.

7. Zmiksować Kasię, cukier i aromat waniliowy. Po trochu dodawać mieszaninę mleka z mąką

(przygotować ją wcześniej, aby miała czas ostygnąć).

8. Dokładnie zmiksować dodając mleko lub śmietankę, według potrzeby, aby uzyskać

odpowiednią konsystencję. Polukrować babeczki od góry.

9. Porada: Babeczki równie dobrze smakują z lukrem z serka śmietankowego. Wystarczy

zmiksować 55 g Kasi, 300 g cukru pudru i 125 g serka śmietankowego.
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Torcik jogurtowy

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 180 gramów

jajka - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier puder - 150 gramów

krem jogurtowy - 1 opakowanie

jogurt naturalny - 150 gramów

zimna woda - 250 mililitrów

świeże owoce jagodowe (maliny, borówki,
jagody) - 300 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzyj z cukrem pudrem, dodając po jednym żółtku.

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

3. Białka ubij na sztywną pianę i na przemian z mąką dodawaj do ucieranej masy.

4. Ciasto przełóż do wysmarowanej Kasią i posypanej bułką tartą tortownicy o średnicy 24 cm.

5. Piecz ok. 30 min. w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 st. C.

6. Przygotuj krem jogurtowy wg przepisu na opakowaniu.

7. Wyłóż na schłodzony spód. Wstaw do lodówki. Przed podaniem posyp owocami.
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Ciasto jogurtowe z morelami - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

jajka - 4 sztuki

cukier - 1 szklanka

mąka - 2 szklanki

proszek do pieczenia - 3 łyżeczki

jogurt naturalny - 250 mililitrów

kakao - 1 łyżka

cukier waniliowy - 1 opakowanie

morele - 500 gramów

płatki migdałowe - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i kakao.

Jajka utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puch.

2. Ciągle ucierając dodaj mąkę, jogurt i rozpuszczoną kostkę do pieczenia Kasia.

3. Umyte morele pokrój na kawałki usuwając pestki.

4. Prostokątną formę o wymiarach podstawy 22x27cm. Wysmaruj kostką do pieczenia Kasia i

obsyp mąką. Do formy włóż ciasto.

5. Na cieście ułóż rzędami cząstki moreli.

6. Całość posyp płatkami migdałowymi. Formę wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 35

minut w 180st.C.
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Truskawkowy kopiec kreta

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C tortownica o

średnicy 22 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

mąka - 170 gramów

cukier - 100 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

kakao - 2 łyżki

jogurt naturalny - 100 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

śmietanka 30% - 500 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

żelatyna - 3 łyżki

truskawki - 500 gramów

truskawki i listki mięty do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. Czekoladę drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce. Truskawki umyj i

osusz.

2. Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Na

koniec dodaj jogurt, rozpuszczoną Kasię i posiekaną czekoladę. Delikatnie wymieszaj.

3. Tortownicę o średnicy 22 cm wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto przełóż do tortownicy i

wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika na około 40 minut.

4. Wystudzone ciasto przekrój na dwa blaty. Górny blat pokrusz w palcach, z dolnego wydrąż

część ciasta zostawiając ciastową miseczkę.

5. Żelatynę zalej odrobiną zimnej wody, gdy napęcznieje podgrzej aby się rozpuściła. Śmietankę

ubij na sztywno z cukrem pudrem i żelatyną.

6. Masę śmietanową wymieszaj z truskawkami i wyłóż na miseczkę z ciasta, formując kopiec.

7. Całość posyp pokruszonym ciastem i delikatnie dociśnij dłońmi. Kopiec odstaw na lodówki by

śmietana dobrze stężała. Przed podaniem udekoruj truskawkami i listkami mięty.
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Kruchy ananasowiec - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mąka - 1 szklanka

cukier - 0.5 szklanek

posiekane orzechy ziemne - 0.5 szklanek

jajko - 1 sztuka

ananas z puszki - 2 opakowania

żelatyna - 4 łyżki

jogurt ananasowy - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na spód ciasta wymieszaj szybko mikserem. Tortownicę o średnicy 24cm

wysmaruj Kasią i obsyp mąką.

2. Ciasto przełóż do tortownicy i ugnieć łyżką lub palcami. Wstaw do nagrzanego piekarnika i

piecz około 20 minut w 200st.C.

3. Żelatynę namocz w 1/2 szklanki zimnej przegotowanej wody i odstaw, aby napęczniała.

4. Ananasa odcedź. Odcedzony syrop zagotuj. Do gorącego włóż napęczniałą żelatynę i mieszaj,

aż się rozpuści. Przestudź.

5. 1/3 syropu wymieszaj z jogurtem i przełóż na upieczony spód. Ciasto wstaw do lodówki, by

masa zastygła.

6. Do pozostałego syropu włóż pokrojonego ananasa. Gdy syrop zacznie tężeć, owoce przełóż na

ciasto i ponownie odstaw do lodówki, by ciasto całkowicie stężało.
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