
 

CIASTA Z CYTRUSAMI

przepisy.pl



Ciasto pomarańczowo-imbirowe
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 200 °C

Blacha 30cm x 35cm.

Składniki:

cukier - 1.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 15 gramów

kandyzowany imbir - 100 gramów

pomarańcza - 5 sztuk

cytryna - 2 sztuki

jajko - 4 sztuki

sól - 1 szczypta

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Imbir posiekaj. Pomarańcze obierz tak by usunąć białą skórkę i pokrój na centymetrowe plastry.

Z cytryn otrzyj skórkę i wyciśnij sok.

2. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem, dodaj sól i otartą skórkę z cytryn.

3. Ciągle ucierając dodaj po kolei, jedno po drugim, jajka.

4. Na koniec dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, imbir i 3 łyżki soku z cytryn.

Wymieszaj.

5. Ciasto wyłóż na dużą płaską blachę o wymiarach 30 x 35 cm wyłożoną papierem do pieczenia.

6. Na cieście rozłóż plasterki pomarańczy. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika i piecz 25-

30 minut. Ciasto wyjmij z pieca, skrop pozostałym sokiem cytrynowym i posyp cukrem pudrem.

Najlepsze jest jeszcze ciepłe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-pomaranczowo-imbirowe-12097
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta pomarańczowa z bezą
przepisy.pl

0 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 °C

Forma o średnicy 24cm

Składniki:

mąka pszenna - 120 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 gramów

mąka razowa - 60 gramów

sól - 1 szczypta

cukier puder - 2 łyżki

żółtka - 2 sztuki

sok z cytryny - 1 łyżka

jajka - 5 sztuk

drobny cukier - 120 gramów

śmietana kremówka 36% - 100 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

skrobia ziemniaczana - 2 łyżeczki

budyń śmietankowy - 2 opakowania

otarta skórka z pomarańczy

sok z pomarańczy - 100 mililitrów

sok z cytryny - 50 mililitrów

ekstrakt pomarańczowy - 2 łyżeczki

białka - 3 sztuki

drobny cukier - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Spód: Do misy wsypać wszystkie składniki i wymieszać do połączenia w jednolitą masę.

Następnie rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 3-4 mm i przekładamy do formy dobrze

wyklepując boki. Na ciasto kładziemy papier do pieczenia i na niego wysypujemy kaszę gryczaną

lub ryż. Dzięki temu nasze ciasto nie będzie rosnąć a boki zachowają swój kształt.

2. Piekarnik nagrzewamy do 220°C a następnie obniżamy temp. do 200°C i wstawiamy ciasto.

Pieczemy 15 minut. Po wyjęciu usuwamy papier z obciążeniem i wstawiamy jeszcze raz do

piekarnika na dodatkowe 5-7 minut do lekkiego zarumienienia się. Wyjmujemy gorący spód i

przygotowujemy nadzienie.

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-pomaranczowa-z-beza


3. Nadzienie pomarańczowe: Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i zmiksować np.

blenderem. Powinna powstać gładka rzadka masa. Na wstępie upieczona tarta wylać masę

pomarańczową. Piec 30 minut w temp. 180°C, aż wierzch masy się zetnie. Można przykryć folią

aluminiową (nie powinna ona dotykać nadzienia),by zbyt mocno się nie przypiekła. Ostudzić i

włożyć na kilka godzin do lodówki.

4. Beza włoska: W misie miksera umieszczamy białka (miska powinna być sucha, bez śladów

tłuszczu, białka idealnie oddzielone od żółtek). Do białek wsypujemy część cukru i ubijamy. Kiedy

białka zaczną nabierać objętości, wsypujemy resztę cukru i ubijamy ok. 3-5 minut do uzyskania

sztywnej konsystencji.

5. Tak przygotowaną bezę przekładamy na wystudzoną tartę, łopatką robiąc fale. Bezę można też

nałożyć za pomocą rękawa cukierniczego. Bezę delikatnie opalamy opalarką. Dodatkowo

możemy opaloną bezę udekorować suszonymi plastrami pomarańczy.

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


Ciasto czekoladowe z musem cytrynowym
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 24cm

Składniki:

jajka - 4 sztuki

cukier - 150 gramów

kakao - 45 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 115 gramów

sok z cytryny - 0.5 szklanek

cukier - 1 szklanka

żółtka - 4 sztuki

skórka otarta z 1 cytryny

śmietana kremówka 36% - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Spód: W misie miksera utrzeć żółtka z cukrem pudrem na jasną i gęstą masę. Dodać przesiane

kakao i zmiksować. Masa delikatnie zgęstnieje. W osobnym naczyniu ubijamy białka na sztywna

pianę (uwaga! by ich nie przebić).Dodajemy piane do masy kakaowej łyżka po łyżce, delikatnie

mieszając przy pomocy szpatułki. Powinna powstać puszysta, kakaowa masa.

2. Formę o średnicy 24 cm wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy do niej masę,

wyrównujemy. Ciasto wkładamy do nagrzanego do 180°C piekarnika, na około 30-40 minut. Po

upieczeniu wyjmujemy ciasto z piekarnika lecz pozostawiamy je w zapiętej tortownicy. I

przechodzimy do przygotowania musu cytrynowego.

3. Masa: W garnuszku zagotowujemy sok z cytryny z połową szklanki cukru aż do rozpuszczenia i

zdejmujemy z palnika. W misie miksera ucieramy żółtka z pozostałą połową cukru aż powstanie

tzw. kogiel-mogiel.

4. Do kogla-mogla dodajemy stopniowo gorący sok cytrynowy, miksując cały czas. Następnie

całość przelewamy z powrotem do garnuszka i gotujemy masę. Trzeba uważać aby jej nie

przypalić. Gorącą masę przelewamy z powrotem do misy miksera i ubijamy przez kilkanaście

minut, aż masa się całkowicie wystudzi i podwoi objętość.

5. Następnie rozmiękczamy Kasię (najlepiej na kilka sekund w mikrofali). Łyżka po łyżce dodajemy

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-czekoladowe-z-musem-cytrynowym


miękką Kasię do ubitej masy, cały czas miksując.

6. Dodajemy otartą skórkę z cytrusów i miksujemy. W osobnym naczyniu ubijamy śmietanę

kremówkę. Dodajemy ją do zmiksowanej masy, delikatnie mieszając szpatułką. Masę cytrusową

przekładamy na wystudzony spód czekoladowy, wyrównujemy. Chłodzimy w lodówce przez kilka

godzin, najlepiej przez całą noc. Przed podaniem dekorujemy ubitą śmietaną i skórką otartą z

cytryny.

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


Limetkowy placek
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Foremka do tarty o średnicy ok. 24-26

cm

Składniki:

mąka - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 50 gramów

jajko - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

mleko skondensowane słodzone - 400
gramów

żółtka - 3 sztuki

sok z limetki - 0.5 szklanek

zielony barwnik spożywczy - 1 sztuka

białko jajka - 3 sztuki

cukier - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszać mąkę, Kasię, cukier puder, sól i jajko.

2. Ciasto przełożyć na stół i szybko zagnieść. Następnie zawinąć w folię i odłożyć na godzinę do

lodówki.

3. Ciasto rozwałkować i wylepić nim dno i boki okrągłej foremki do tarty o średnicy 24-26 cm.

Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika i piec około 15 minut. Wystudzić.

4. W misce ubić mikserem skondensowane mleko. Ciągle ubijając dodać żółtka i sok z limetek

wymieszany z barwnikiem. Masę schłodzić w lodówce.

5. Schłodzoną masę wyłożyć na podpieczone ciasto.

6. Białka ubić na sztywną pianę z cukrem. Przełożyć do szprycy i wycisnąć dekoracyjnie na

wierzch ciasta. Piec około 15 minut w 180°C, a następnie 15 minut w 100°C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/limetkowy-placek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tort makowo-budyniowy
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 200 °C

Tortownica Ø 26

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.2
opakowań

cukier - 0.6 szklanek

jajko - 5 sztuk

mąka - 0.75 szklanek

suchy mak. - 1 szklanka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

budyń śmietankowy - 3 opakowania

mleko - 1 litr

płatki migdałowe - 75 gramów

pomarańcza - 2 sztuki

czerwony grejpfrut - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij na sztywną pianę z cukrem.

Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i makiem. Do ubitych białek dodaj, mieszając

mikserem na wolnych obrotach, po jednym żółtku, a następnie po łyżce mąki wymieszanej z

proszkiem do pieczenia i makiem. Na koniec wlej rozpuszczoną Kasię i delikatnie wymieszaj

łyżką.

2. Dno tortownicy o średnicy 26 cm. wyłóż papierem do pieczenia. Boków nie smaruj. Do formy

włóż ciasto i piecz w 170 st.C około 30 minut. Upieczone i wystudzone ciasto przekrój na 3 krążki.

3. Z jednej pomarańczy zetrzyj skórkę. Połowę mleka zagotuj razem ze skórką pomarańczową, w

reszcie mleka rozprowadź proszek budyniowy. Rozprowadzony proszek wlej do gotującego

mleka i gotuj ciągle mieszając, aż powstanie gęsty budyń. Wystudź.

4. Miękką Kasię ubij mikserem. Ciągle ubijając dodawaj po łyżce wystudzony budyń.

5. Jeden krążek ciasta ułóż w tortownicy i posmaruj 1/3 przygotowanego kremu. Przykryj drugim

krążkiem ciasta i znów posmaruj częścią kremu. Tak samo postąp z trzecim krążkiem i resztą

kremu. Tort odstaw do lodówki.

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-makowo-budyniowy-12093


6. Płatki migdałowe upraż na suchej patelni. Pomarańcze i grejpfruty wyfiletuj. Schłodzony tort

posyp płatkami migdałowymi i udekoruj cząstkami cytrusów.

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 cytrynowa
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 150 °C

forma do tarty 20 cm

Składniki:

mąka przesiana - 115 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 55 gramów

drobny cukier - 15 gramów

małe jajko - 1 sztuka

średnie jajka - 2 sztuki

drobny cukier - 85 gramów

duża niewoskowana cytryna - 1 sztuka

drobno starta skórka z 1 cytryny

sok z 1 cytryny

śmietanka 30% - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rozetrzyj Kasię z mąką do uzyskania konsystencji przypominającej drobną kruszonkę.

Wymieszaj z cukrem i jajkiem. Delikatnie zagnieć ciasto, aż wszystkie składniki połączą się w

jednolitą masę. Owiń je w folię spożywczą i odłóż na 20 minut.

2. Ostrożnie rozwałkuj ciasto na podsypanej mąką powierzchni i wyłóż nim formę do tarty o

średnicy 20 cm.

3. Wierzch ciasta ponakłuwaj widelcem, przykryj papierem pergaminowym i obciąż surowym

ryżem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C,

oznaczenie piekarnika – 4) przez 4 minuty. Usuń ryż i papier pergaminowy i piecz przez kolejne

10 minut.

4. Aby przygotować krem, ubij jajka z cukrem i skórką z cytryny. Wymieszaj z sokiem z cytryny i

połową śmietanki 30%.

5. Wylej na ciasto i ponownie włóż do piekarnika nagrzanego do 150°C (piekarnik z

termoobiegiem – do 140°C, oznaczenie piekarnika – 2) na 30-40 minut. Po wyjęciu tarta powinna

lekko trząść się na środku. Odłóż do wystygnięcia.

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-cytrynowa-2


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


Ciasto cytrynowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

mąka - 2.75 szklanki

cukier puder - 1 szklanka

jajka - 5 sztuk

proszek do pieczenia - 1 opakowanie

sok z cytrytny - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Margarynę utrzeć z cukrem na puszystą masę.

2. Kolejno dodawać po jednym żółtku.

3. Z białek ubić pianę. Mąkę z proszkiem do pieczenia dodać do masy margarynowej, na koniec

dodać pianę z białek. Delikatnie wymieszać.

4. Gdy składniki się połączą, dodać sok i skórkę z cytryny.

5. Ciasto wylać na średniej wielkości formę i piec około 1 godziny. Pomada: 3 łyżki mleka, 1 łyżkę

margaryny, zagotować. Dodać 15 dkg cukru pudru i 3-4 łyżeczki soku z cytryny. Polać ostudzone

ciasto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-cytrynowe-11998
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto z kokosem, mango i limonką
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

70 minut 170 °C

O średnicy 23 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 225 gramów

cukier - 325 gramów

jajko - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 100 gramów

skórka z limonki - 2 sztuki

suszone mango - 50 gramów

migdały w płatkach - 50 gramów

wiórki kokosowe - 50 gramów

sok z limonki - 2 sztuki

cukier - 60 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 55 gramów

cukier puder - 175 gramów

mleko - 1 łyżeczka

puree z mango - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Formę do pieczenia natłuścić i wyłożyć papierem (23 cm). Rozgrzać piekarnik do 170°C.

2. Włożyć margarynę i cukier do miski, ubijać do momentu uzyskania lekkiej i puszystej masy.

Dodawać po kolei jajka, a potem resztę składników.

3. Przełożyć masę do przygotowanej formy i piec na środkowym poziomie piekarnika przez 1

godzinę i 10 minut albo aż patyczek włożony w środek ciasta będzie suchy.

4. Wyłączyć piec i odstawić ciasto do ostygnięcia na drucianej podstawce.

5. Na syrop: Do garnka wsypać cukier i wlać sok z limonki, podgrzewać na średnim ogniu. Mieszać

aż cukier się rozpuści. Doprowadzić do wrzenia i polać ciepłe ciasto.

6. Na nadzienie: Margarynę, cukier i mleko wymieszać w misce, ubijać aż masa zrobi się gładka.

7. Pokroić ciasto na 3 placki oraz przełożyć kremem i puree z mango.

8. Na lukier: Przygotować lukier mieszając sok z limonki lub wodę z cukrem pudrem, aż do

uzyskania gęstej, lejącej się konsystencji i rozprowadzić po cieście.

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-z-kokosem-mango-i-limonka-12205


9. Ozdobić bakaliami, kawałkami mango, kokosa i migdałami.

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


Zielone ciasto cytrynowe
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

keksówka 10x28 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 250 gramów

cukier - 200 gramów

duże jajka - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

mrożony szpinak - 150 gramów

duża cytryna - 1 sztuka

cukier puder - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź i dokładnie odciśnij na sicie. Kasię roztop w rondelku, lekko przestudź i zmiksuj

razem ze szpinakiem.

2. Cytrynę dokładnie umyj. Zetrzyj z niej skórkę (odłóż pod przykryciem) i wyciśnij sok. Jajka ubij z

cukrem na puch.

3. Do ubitych jajek dodaj, ciągle miksując masę szpinakową i połowę soku z cytryny.

4. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, dodaj do przygotowanej masy delikatnie mieszając.

5. Ciasto przełóż do formy keksowej o wymiarach 10x28 cm wyłożonej papierem do pieczenia.

Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w 180 st.C około 40 minut.

6. Cukier puder utrzyj z 2-3 łyżkami soku na gładki, gęsty lukier. Jeśli trzeba dodaj odrobinę wody.

Wymieszaj ze startą skórką z cytryny. Gotowym lukrem polej ciasto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zielone-ciasto-cytrynowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Babka pomarańczowa
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

jajka - 4 sztuki

cukier - 1 szklanka

mąka pszenna - 1.5 szklanek

mąka ziemniaczana - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

skórka z pomarańczy - 1 sztuka

sok z pomarańczy - 0.5 sztuk

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię z cukrem i cukrem waniliowym utrzeć na puszystą masę.

2. Dodawać kolejno po jednym żółtku dalej ucierając. Z białek ubić pianę i dodać do ciasta.

3. Do masy dodać mąkę i mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia i połączyć. Pomarańczę

sparzyć wrzątkiem, otrzeć skórkę, wycisnąć sok z pomarańczy, dodać do ciasta.

4. Ciasto przelać do wysmarowanej Kasią i posypanej bułką formy. Piec 50 minut w 180°C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/babka-pomaranczowa-11999
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto cytrynowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

cukier puder - 1 szklanka

jajka - 4 sztuki

mąka - 2 szklanki

proszek do pieczenia - 1 łyżka

cytryna - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Cytryny dokładnie umyj i wytrzyj, a następnie zetrzyj z nich skórkę i wyciśnij sok.

2. Oddziel żółtka od białek. Miękką Kasię utrzyj dokładnie z cukrem pudrem. Mąkę wymieszaj z

proszkiem do pieczenia.

3. Ciągle ucierając dodawaj po jednym żółtku, a następnie wsyp szklankę mąki z proszkiem i

wymieszaj.

4. Dodaj startą skórkę, sok z cytryny i resztę mąki i ponownie wymieszaj.

5. Na koniec dodaj ubitą na sztywno pianę z białek i delikatnie wymieszaj łyżką.

6. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia, podłużnej formy keksowej o wymiarach

10 x 30 cm 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
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