Babeczki truskawkowe motyle
przepisy.pl

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

30 minut

Łatwe

serek śmietankowy - 150 gramów

Wskazówki pieczenia:
20 minut

200 �C

cytryna - 1 sztuka

Foremki do

tartaletek

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

Bezglutenowe serowe z truskawkami
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów
mąka bezglutenowa - 2 szklanki
proszek do pieczenia bezglutenowy - 2
łyżeczki
mleko - 50 mililitrów
cukier - 150 gramów
twaróg - 150 gramów

15 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
35 minut

180 �C

jajko - 1 sztuka
truskawki - 400 gramów
cukier trzcinowy do posypania - 1
szczypta

Sposób przygotowania:
1. Kasię odmierz za pomocą podziałki na opakowaniu i rozpuść w rondelku.
2. Jajko roztrzep z mlekiem i wymieszaj z przestudzoną Kasią.
3. Mąkę wymieszaj z cukrem i proszkiem do pieczenia, wlej płynne składniki i całość wymieszaj.
4. Ciasto wyłóż na podsypany mąką bezglutenową stół, dodaj twaróg i zagnieć ciasto.
5. Formę o wymiarach 22x28 cm wyłóż papierem do pieczenia. Do formy przełóż lekko
rozwałkowane ciasto.
6. Truskawki umyj osusz, usuń z nich szypułki i rozłóż na cieście. Posyp cukrem trzcinowym.
Piecz około 35 minut w 180 st.C
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Biedronkowe ciasto
przepisy.pl

Składniki:
gorzka czekolada - 75 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów
cukier - 150 gramów
jajka - 3 sztuki
mąka - 225 gramów
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
kakao - 1 łyżka
sól jodowana - 1 szczypta
mleko - 75 mililitrów
truskawki - 250 gramów
Rama Cremefine do ubijania - 250
mililitrów
cukier wanilinowy - 1 opakowanie
lukrecja - 50 gramów
ciemny krem do ozdabiania ciasta - 1
opakowanie

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
25 minut

180 �C

tortownica o

średnicy 23 cm
Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C (pieczenie z obiegiem: 160°C). Tortownicę wyłóż papierem do
pieczenia i nasmaruj tłuszczem. Czekoladę pokrusz na kawałki, a następnie wraz z kostką do
pieczenia Kasia postaraj się ją delikatnie roztopić w dość niskiej temperaturze.
2. Cukier i jajka ubij w mikserze elektrycznym na kremową pianę. Dodaj roztopioną czekoladę i
kostkę do pieczenia Kasia.

3. Dokładnie wymieszaj mleko, mąkę, proszek do pieczenia, kakao i szczyptę soli – dodaj mleko i
połącz dość szybko z ciastem. Wyłóż ciasto na przygotowaną tortownicę i piecz w nagrzanym
piekarniku około 25 minut. Wykonaj próbę patyczkiem – nie może na nim pozostać płynne ciasto.
Po upieczeniu pozostaw do ostygnięcia.
4. Truskawki umyj i przekrój je na pół. Ubij Ramę Cremefine z cukrem wanilinowym na sztywną
pianę. Rozsmaruj na ostudzonym cieście lub nałóż punktowo za pomocą wyciskacza do mas.
Ozdób ciasto biedronkami wykonanymi z przekrojonych truskawek, lukrecji i masy do ozdabiania
ciast.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Deser jaglany migdałowo-truskawkowy
przepisy.pl

Składniki:
herbatniki waniliowe - 150 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów
kasza jaglana - 0.5 szklanek
sól - 1 szczypta
mleko kokosowe - 1 słoik
jogurt naturalny - 0.5 szklanek
śmietana 36% - 0.5 szklanek

0 minut

Średnie

Wskazówki pieczenia:
0 minut

Bez pieczenia �C

Tortownica o średnicy 24cm

drobny cukier - 0.5 szklanek
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
ekstrakt migdałowy - 0.5 łyżeczek
duże truskawki - 10 sztuk
domowa frużelina truskawkowa

Sposób przygotowania:
1. Spód: Ciasteczka kruszymy do otrzymania konsystencji piasku, dodajemy roztopioną Kasię i
mieszamy. Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.
2. Na papier wykładamy ciasteczka i wyrównujemy (otrzymany spód powinien być sypki).
3. Masa: Do rondla z 1,5 szklanki wrzącej wody wsypać kaszę i dodać sól. Doprowadzić do
wrzenia, zmniejszyć moc palnika i gotować na małym ogniu przez około 20 minut, do miękkości
lub do momentu, gdy cała woda odparuje. Przestudzić. Zmielić lub zmiksować blenderem na
gładka masę. W międzyczasie żelatynę zalać ¼ szklanki zimnej wody, odstawić do napęcznienia
na 10 minut. Po tym czasie podgrzać i wymieszać do jej rozpuszczenia (można to również zrobić
w mikrofali).
4. Do misy (ze zmiksowaną kaszą) dodać mleko kokosowe, jogurt naturalny, drobny cukier,
ekstrakt z migdałów. Zmiksować do połączenia i wymieszać z ubitą śmietaną. Dodać
rozpuszczona żelatynę i zmiksować. Otrzymana mikstura będzie dość rzadka. Przygotowaną
masę jaglaną przelać do tortownicy na spód z herbatników. Należy to zrobić bardzo delikatnie,
szczególnie na początku - bo spód jest dość sypki.
5. Odstawić do lodówki do lekkiego stężenia. Kiedy deser zacznie tężeć w jego środek, wokół

brzegów foremki ułożyć truskawki w całości. Można razem z szypułkami dla ozdoby - szypułki
powinny wystawać ponad masę. Schłodzić w lodówce, przez kilka godzin do momentu
całkowitego zastygnięcia masy. Przed podaniem na ciasto wyłożyć frużelinę truskawkową.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Francuskie ciasteczka z nutellą i truskawkami
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 0.25
opakowań
woda - 0.5 szklanek
sól - 0.5 łyżeczek
mąka pszenna - 1 szklanka
Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 1 opakowanie
Nutella - 0.5 puszek

15 minut

Łatwe

cukier puder do dekoracji

Wskazówki pieczenia:
17 minut

220 �C

truskawki - 150 gramów

płatki migdałowe

Duża forma

wyłożona papierem
Sposób przygotowania:
1. Ciasto francuskie: Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy sól i roztopioną Kasię. Mieszamy,
następnie przekładamy na blat i podsypując mąką wyrabiamy, aby nie kleiło się do rąk.
Rozwałkowujemy w kwadracie mniej więcej 20x20 cm. Zawijamy w folie i odkładamy do lodówki
na ok. 2 godziny. Schłodzone ciasto lepiej się wałkuje.
2. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z lodówki. Na środek kładziemy Kostkę do pieczenia Kasia
Ekstra Maślany Smak, lekko rozgniecioną i zakładamy na nią ciasto. Najpierw boki, potem górę i
dół. Tak złożone ciasto rozwałkowujemy by miało długość 3 razy większą na szerokość. Potem
składamy na 3 i ponownie chowamy do lodówki na ok. 1-2 godz. Wyciągamy ciasto, obracamy o
90 stopni, rozwałkowujemy tak, by było 3 razy dłuższe niż szersze i ponownie składamy i
chowamy do lodówki (1-2 godz.). Czynność powtarzamy jeszcze dwukrotnie i mamy gotowe
ciasto. Przed użyciem ciasto powinno być schłodzone.
3. Stolnice oprószyć mąką i wyłożyć na nią ciasto francuskie. Ciasto powinno być wystarczająco
miękkie do rozwałkowania na grubość ok. 3-4 mm. Z ciasta wycinać duże serca, około 8-10 cm
średnicy, foremką do ciastek.
4. Wycięte serca przekładać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Na środek każdego
serca nakładać pełną łyżeczkę nutelli i kilka plasterków truskawki. Piec w temp. 220°C przez 15-

17 minut do złotego koloru. Przestudzić, oprószyć pudrem i posypać pokruszonymi migdałami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kruche ciasto z truskawkami
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 170
gramów
mąka pszenna - 300 gramów
cukier - 100 gramów
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
śmietana - 2 łyżki
żółtka - 2 sztuki
truskawki - 400 gramów

60 minut

Łatwe

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Wskazówki pieczenia:
0 minut

200 �C

Sposób przygotowania:
1. Mąkę z proszkiem do pieczenia i miękką Kasią wymieszaj mikserem, dodaj cukier, żółtko i
śmietanę a następnie rękoma szybko zagnieć ciasto.
2. Zawiń je w folię aluminiową i włóż na 30 minut do lodówki.
3. Formę do tarty wysmaruj Kasią i oprósz mąką.
4. Po wyjęciu z lodówki rozwałkuj ciasto na grubość ½ cm i wyłóż nim przygotowana wcześniej
formę.
5. Nakłuj je widelcem i wstaw na 10 minut do nagrzanego do 200 °C piekarnika.
6. Truskawki umyj, obetnij szypułki i pokrój na ćwiartki. ¾ truskawek wysyp na podpieczone
ciasto, wyłóż na nie resztę pokruszonego w rękach surowego ciasta i wstaw ponownie do
gorącego piekarnika. Piecz około 25 minut, aż ciasto się zarumieni.
7. Na upieczone ciasto wysyp resztę truskawek i posyp cukrem pudrem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kruszonka migdałowo-truskawkowa
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 225 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 175
gramów
brązowy cukier - 125 gramów
płatki migdałowe - 25 gramów
truskawki - 500 gramów
cukier - 50 gramów
zmielone migdały - 100 gramów

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
35 minut

180 �C

żaroodporne

foremki
Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C (pieczenie z termoobiegiem). Wsyp mąkę do miski, dodaj kostkę
do pieczenia Kasia podzieloną w płatki. Posyp brązowym cukrem. Masę ugniataj rękami, aż
powstanie krucha konsystencja. Dodaj płatki migdałowe.
2. Umyj truskawki, pokrój w dowolne, niewielkie kawałki. Włóż do żaroodpornych foremek. Posyp
cukrem. Dla smaku i lepszej konsystencji dodaj dowolną ilość zmielonych migdałów. Truskawki

obficie posyp kruszonką.
3. Foremki włóż do piekarnika i piecz około 30–35 minut do momentu, aż kruszonka nabierze
złoto-brązowego koloru. Foremki wyjmij z piekarnika i zostaw do ostygnięcia.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Migdałowe z truskawkami - VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów
mąka - 170 gramów
zmielone migdały - 1 szklanka
drożdże instant - 1 łyżeczka
cukier trzcinowy - 0.75 szklanek
proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek
jajka - 4 sztuki
imbir - 1 łyżeczka

15 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
50 minut

180 �C

sól - 1 szczypta
truskawki - 500 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 30 gramów
mąka - 2 łyżki
cukier trzcinowy - 3 łyżki
posiekane migdały - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Jajka ubij z cukrem na puch.
2. Mąkę wymieszaj z drożdżami i proszkiem do pieczenia.
3. Do masy jajecznej dodaj mąkę z dodatkami i wymieszaj mikserem.
4. Kasię rozpuść i wymieszaj z przygotowanym ciastem.
5. Tortownicę o średnicy 24cm wysmaruj Kasią i obsyp mąką.
6. Ciasto przełóż do tortownicy i wyrównaj.
7. Umyte, odszypułkowane truskawki pokrój na połówki i ułóż na cieście.
8. Składniki na kruszonkę wymieszaj szybko mikserem.
9. Kruszonkę wyłóż na truskawki.
10. Ciasto włóż do nagrzanego piekarnika i piecz około 50 minut w 180 st. C.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tarta na czekoladowym spodzie z nutą ziela
angielskiego
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 300
gramów
mąka - 500 gramów
cukier puder - 120 gramów
żółtko - 5 sztuk
proszek do pieczenia - 1 łyżka
kakao - 12 łyżek
śmietana - 5 szklanek

45 minut

Łatwe

ziele angielskie ziarenka - 4 łyżeczki
laska wanilii - 1 sztuka

Wskazówki pieczenia:
20 minut

170 �C

Forma na

tartę Ø 26

cukier - 1 szklanka
żelatyna fix - 1 opakowanie
woda - 1 szklanka
galaretka cytrynowa - 2 opakowania
truskawki - 5 opakowań

Sposób przygotowania:
1. Kasię utrzeć z cukrem, dodać żółtka i dalej ucierać
2. Mąkę, kakao i proszek do pieczenia przesiać i połączyć z masą jajeczną. Wyrobić ciasto ,
podzielić na dwie części, zafoliować i włożyć do zamrażarki na 30 minut.
3. 3 szklanki śmietany wlać do garnka, dodać cukier i laskę wanilii wszystko zagotować i
odstawić do schłodzenia.
4. Do garnka wlać pozostałe 2 szklanki śmietany, wsypać ziele angielskie i zaparzyć tak aby
wydobyć z przyprawy cały aromat.
5. Do miski wlać zimną wodę i rozpuścić w niej żelatynę. Rozpuszczona żelatynę dodać do lekko
ostudzonej śmietany.
6. Śmietanę przecedzić przez sito aby usunąć przyprawę i uzyskać sam napar. Połączyć z
wcześniej zagotowaną śmietaną.
7. Ugotować galaretkę. Zamrożone ciasto zetrzeć na tarce (grube oczka) tak aby zakryć całą
powierzchnię formy. Piec w temperaturze 170 stopni przez około 20 min.

8. Pozostałe 2 szklanki śmietany ubić i połączyć z ostudzoną śmietaną z żelatyna, tak aby
uzyskała ona puszystość i lekkość. Wykładać ją na ostudzone ciasto
9. Udekorować truskawkami i nadać błyszczącego wykończenia lekko ściętą i schłodzoną
galaretką.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tarta z truskawkami - VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów
mąka - 200 gramów
cukier - 80 gramów
proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek
serek homogenizowany waniliowy - 250
gramów
truskawki - 250 gramów

15 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
15 minut

180 �C

Sposób przygotowania:
1. Kasię rozpuść w rondelku, przelej do miski, dodaj mąkę, proszek do pieczenia i cukier.
2. Wszystko wymieszaj mikserem.
3. Następnie wyjmij masę na posypany mąką stół i szybko zagnieć. Rozwałkuj na okrągły placek.
4. Formę do tarty posmaruj Kasią i obsyp mąką.
5. Placek włóż do foremki do tarty i powyklejaj ciastem brzegi.
6. Nadmiar ciasta możesz zdjąć nożem.
7. Ciasto nakłuj widelcem i piecz około 15 minut w 180 stopni C. Wystudź.
8. Na ciasto wyłóż serek waniliowy.
9. Truskawki pokrój w plasterki i ułóż na serku.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tort truskawkowy - VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań
cukier - 0.5 szklanek
jajko - 2 sztuki
mleko - 0.33 szklanek
mąka - 1.2 szklanek
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
kakao - 1 łyżka

60 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
30 minut

180 �C

Rama Cremfine - 3 opakowania
cukier puder - 1 szklanka
truskawki - 400 gramów
żelatyna - 4 łyżeczki
słodka herbata - 0.66 szklanek
alkohol - 25 mililitrów
truskawki - 1 units:unit
posypka czekoladowa i kolorowa - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:
1. Przygotuj ciasto. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i kakao. Miękką kostkę do
pieczenia Kasia utrzyj z cukrem. Do cały czas ucieranej masy dodawaj po jednym jajku, a
następnie mąkę i mleko.
2. Tortownicę o średnicy 24 cm posmaruj kostką do pieczenia Kasia i obsyp mąką. Ciasto przełóż
do tortownicy i piecz w 180 st.C około 30 minut.
3. Upieczone ciasto wyjmij z tortownicy, odwróć do góry dnem i zostaw do przestygnięcia.
Chłodne ciasto przekrój na dwa blaty.
4. Jedną buteleczkę Ramy do ubijania ubij z połową cukru pudru. Połowę truskawek zmiksuj,
resztę pokrój na kawałki. Żelatynę namocz w 1/3 szklanki zimnej przegotowanej wody by
napęczniała, a następnie podgrzej aby się rozpuściła. Żelatynę najpierw wymieszaj ze
zmiksowanymi truskawkami, a następnie delikatnie połącz z ubitą Ramą i pokrojonymi
truskawkami.

5. Dolny blat ciasta włóż ponownie do tortownicy i skrop połową ponczu. Na ciasto wyłóż krem i
przykryj drugim blatem. Całość polej resztą ponczu i odstaw do lodówki by krem stężał.
6. Tort wyjmij z tortownicy. Dwie buteleczki schłodzonej Ramy ubij z resztą cukru pudru na krem i
posmaruj nią boki i wierzch tortu. Pozostały krem włóż do szprycy. Tort udekoruj truskawkami,
posypką i rozetkami kremu.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tort truskawkowy
przepisy.pl

Składniki:
gorzka czekolada - 100 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 300
gramów
cukier - 300 gramów
jajka - 6 sztuk
mąka - 300 gramów
zmielone orzechy laskowe - 100 gramów
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

0 minut

Łatwe

mleko - 150 mililitrów

Wskazówki pieczenia:
20 minut

180 �C

sól - 1 szczypta

prostokątna

forma do pieczenia

tłusty twarożek - 300 gramów
cukier puder - 50 gramów
Rama Cremefine do ubijania - 400
gramów
cukier wanilinowy - 2 opakowania
truskawki małe - 500 gramów

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C (pieczenie z termoobiegiem: 160°C). Formę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Czekoladę pokrusz na kawałki, a następnie wraz z kostką do pieczenia
Kasia postaraj się ją delikatnie roztopić w dość niskiej temperaturze.
2. Cukier i jajka ubij w mikserze elektrycznym. Dodaj stopioną czekoladę i kostkę do pieczenia
Kasia.
3. Mleko, zmielone orzechy laskowe, proszek do pieczenia i szczyptę soli dodawaj do ciasta
naprzemiennie z mlekiem, mieszaj intensywnie, ale krótko. Wyłóż ciasto na blachę i piecz w
rozgrzanym piekarniku około 20 minut. Wykonaj próbę patyczkiem – nie może na nim pozostać
płynne ciasto. Po upieczeniu pozostaw do ostygnięcia.
4. Świeży twarożek wymieszaj na gładką masę z cukrem pudrem za pomocą trzepaczki do piany.
Ramę Cremefine ubij w mikserze elektrycznym z cukrem wanilinowym na sztywną pianę.
Dodawaj porcjami do świeżego twarożku. Krem odstaw w chłodne miejsce do momentu, aż
będzie potrzebny. Truskawki umyj, a około połowę pokrój w plasterki.

5. Schłodzony spód ciasta podziel na dwie równe części. Na pierwszy spód nanieś punktowo
(wyciskarką do mas) dużą ilość kremu, lub ewentualnie rozprowadź go łyżką. Na wierzch połóż
plasterki truskawek.
6. Na drugą część ciasta nałóż na środku masę, zostaw około 2 cm odstępu do brzegu. Na
brzegu ozdób punktowo masą. Złóż obydwie części ciasta i udekoruj warstwowy tort truskawkowy
owocami, a następnie w dowolny sposób schłodź. Warstwowy tort truskawkowy pokrój dużym
nożem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tort truskawkowy motyl
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 300
gramów
cukier - 300 gramów
jajko - 3 sztuki
mąka - 350 gramów
zmielone orzechy laskowe - 125 gramów
proszek do pieczenia - 1 opakowanie
sól - 1 szczypta
mleko - 250 mililitrów

60 minut

Średnie

Wskazówki pieczenia:
20 minut

180 �C

posiekane orzechy laskowe - 40 gramów
cytryna - 1 sztuka
serek śmietankowy - 200 gramów
cukier puder - 60 gramów
śmietana kremówka - 250 mililitrów
truskawki - 500 gramów
świeże liście bazylii - 30 gramów

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180 ° C. Blachę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia. Utrzyj
Kasię i cukrem, aż masa będzie gładka i puszysta. Wmieszaj jajka, ostrożnie, jedno po drugim.
2. Wymieszaj mąkę ze zmielonymi orzechami, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Dolej
mleko i wymieszaj delikatnie. Następnie dodaj posiekane orzechy. Wyłóż masę na blachę i
wyrównaj powierzchnię. Piecz w nagrzanym piekarniku przez około 20 minut. Pozostaw do
całkowitego wystygnięcia.
3. W międzyczasie zetrzyj skórkę z cytryny na tarce z drobnymi otworami. Wymieszaj startą
skórkę z cytryny z serkiem i cukrem pudrem. Ubij śmietanę na sztywno. Dodaj serek. Pozwól, by
krem się schłodził, zanim użyjesz go ponownie do udekorowania ciasta.
4. Jeśli chcesz uzyskać zielony krem: W międzyczasie, zetrzyj skórkę z cytryny na tarce z
drobnymi otworami. Wymieszaj startą skórkę z cytryny z serkiem i cukrem pudrem. Krem podziel
na na 2 części. Podziel bitą śmietanę na pół i utrzyj ją z puree z liści bazylii. Ubij obie części
mieszadłem, aż masa bedzie stzywna. Ubijaczką do jajek połącz obie części i pomału dodawaj

do jednej z mieszanek serek śmietankowy. Pozwól, by krem się schłodził, zanim użyjesz go
ponownie
5. Przygotuj truskawki. Weź około jednej trzeciej i pokrój je. Przekrój ciasto w poprzek na 2 części
i posmaruj cienką warstwą kremu obie części. Rozprowadź resztę kremu w kształcie fali na
torcie. Udekoruj truskawkami tak, aby wyglądały jak skrzydła motyla.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Truskawkowe babeczki - VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów
cukier - 125 gramów
jajko - 2 sztuki
mąka - 170 gramów
proszek do pieczenia - 10 gramów
jogurt naturalny - 100 gramów
truskawki - 200 gramów

15 minut

Łatwe

posiekane orzechy - 4 łyżki

Wskazówki pieczenia:
25 minut

180 �C

Sposób przygotowania:
1. Kostkę do pieczenia Kasia rozpuść w rondelku.
2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.
3. Jajka utrzyj z cukrem na puch.
4. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i jogurt.
5. Na koniec wlej przestudzoną Kasię.
6. Truskawki pokrój w kostkę i wymieszaj z połową orzechów.
7. Dodaj do ciasta i delikatnie wymieszaj.
8. Formę do mufinek wyłóż papierowymi papilotkami.
9. Ciasto przełóż do papilotek, posyp resztą orzeszków i piecz około 25 minut w 180 st. C
(piekarnik: góra-dół).
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Truskawkowy bajer
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 250 gramów
cukier puder - 150 gramów
jajko - 4 sztuki
Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów
śmietana - 125 mililitrów
proszek do pieczenia - 1 opakowanie
truskawki - 1.5 kilogramów
galaretka truskawkowa - 4 opakowania

60 minut

Łatwe

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Wskazówki pieczenia:
60 minut

180 �C

Sposób przygotowania:
1. Kasię z cukrem pudrem i cukrem waniliowym ucieramy na pulchną masę dodając kolejno po 1
żółtku.
2. Gdy składniki się połączą, dodajemy śmietanę i jeszcze trochę ucieramy.
3. Następnie należy wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia. Z białek ubijamy piane.
4. Do masy margarynowej dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Masę łączymy z pianą z
białek.
5. Ciasto wylewamy do wysmarowanej Kasią i wysypanej bułką tartą, owalnej formy tortowej o
średnicy 24 cm. Pieczemy około 1 godziny. Na upieczone i ostudzone ciasto układamy
oczyszczone truskawki i zalewamy ostudzoną, gęstniejącą galaretką, wstawiamy do lodówki na
około godzinę.
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Wykwintny truskawkowiec - VIDEO
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 0.2
opakowań
jajko - 4 sztuki
cukier - 0.5 szklanek
mąka - 0.75 szklanek
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
truskawki - 600 gramów
galaretka truskawkowa - 2 opakowania

30 minut

Łatwe

cukier puder - 1 opakowanie

Wskazówki pieczenia:
10 minut

180 �C

Sposób przygotowania:
1. Przygotuj ciasto. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę. Następnie
wolno mieszając dodawaj po jednym żółtku i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Na
koniec wlej rozpuszczoną Kasię i delikatnie wymieszaj łyżką.
2. Ciasto wylej na blachę o wymiarach podstawy 22x27 cm wyłożoną papierem do pieczenia.
Równomiernie rozprowadź i piecz w 180 st.C około 10 minut.
3. Upieczone ciasto wyjmij i przełóż razem z papierem do foremki keksowej o wymiarach
podstawy 8x27 cm. Lekko dociśnij ciasto do formy by nie wystawało.
4. Przygotuj mus truskawkowy. Galaretki rozpuść w 1 szklance wrzącej wody i przestudź. Połowę
truskawek zmiksuj i połącz z rozpuszczoną galaretką.
5. Pozostałe truskawki ułóż na cieście w formie keksowej i zalej tężejącym musem. Ciasto
odstaw na godzinę do lodówki by stężało.
6. Foremkę z ciastem przykryj deseczką i odwróć do góry dnem. Najpierw zdejmij formę, a
następnie papier. Przed podaniem posyp cukrem pudrem, lub polej polewą czekoladową.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kruche ciastka cytrynowe z truskawkami
przepisy.pl

Składniki:
Carte d'Or Strawberry - 600 gramów
mąka - 250 gramów
cukier - 2 łyżki
sól - 0.25 łyżeczek
proszek do pieczenia - 1 łyżka
masło - 115 gramów
śmietana do ubijania - 185 mililitrów
skórka z cytryny - 2 sztuki

30 minut

8 osób

Trudne

sok z cytryny - 1 łyżka
truskawki - 320 gramów
skórka z cytryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzać piekarnik do 220°C/200°C z termoobiegiem. Aby przygotować kruche ciasto,
przesiać suche składniki do miski. Masło pokroić w grubą kostkę, dodać do mąki, rozetrzeć
niezbyt dokładnie. Niewielkie kawałki masła powinny być nadal widoczne. Dodać śmietankę,
skórkę i sok z cytryny, niezbyt dokładnie zagnieść ciasto.
2. Ciasto wyłożyć na posypaną mąką stolnicę lub blat i delikatnie zagniatać, aby składniki dobrze
się połączyły, a ciasto nabrało gładkiej konsystencji. Rozwałkować na grubość 2-2 ½cm,
używając ząbkowanego wykrawacza do ciastek o średnicy 8 cm wykroić 8 ciastek.
3. Używając pędzelka, ciastka posmarować dodatkową śmietanką i piec przez 10 minut. Jeżeli
ciastka zbyt intensywnie się przypiekają, blachę odwrócić i umieścić na niższym poziomie
piekarnika, piec przez kolejne 2-4 minuty. Przełożyć na kratkę do ostygnięcia. Ciastka mogą być
serwowane, gdy są jeszcze ciepłe lub w temperaturze pokojowej.
4. Przed podaniem deseru przekroić ciastka wzdłuż na pół. Na dolnych częściach ciastek
umieścić po kulce lodów, przykryć górną częścią, podawać z truskawkami i skórką z cytryny,
zależnie od preferencji.
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Mrożona herbata z truskawkami – strawberry
field
przepisy.pl

Składniki:
truskawki - 6 sztuk
Lipton Flirty Lady Lipton - liściasta - 1
łyżeczka
wrzątek - 150 mililitrów
kostki lodu - 15 sztuk
brązowy cukier - 1 łyżka
listki melisy

5 minut

1 osoba

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. W szklance zalej łyżeczkę herbaty liściastej Lipton Flirty Lady Lipton, 150 ml gotującej się
wody. Napar przykryj spodkiem odstaw na minutę aby herbata dobrze się zaparzyła.
2. W między czasie w wysokiej szklance na dnie rozgnieć dwie truskawki z brązowym cukrem, do
szklanki dodaj kostki lodu, trzy przecięte na pół truskawki i listki melisy.
3. Całość zalej naparem herbacianym. Szklankę udekoruj naciętą truskawką i podawaj ze
słomką.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

