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Tęczowe ciasto typu zebra w kształcie rybki
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 23 cm

Składniki:

drobny cukier - 225 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 225 gramów

średnie jajka - 4 sztuki

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1.5
łyżeczki proszku do pieczenia) - 225
gramów

kakao - 25 gramów

ekstrakt waniliowy - 0.5 łyżeczek

mleczna czekolada - 150 gramów

śmietanka 30% - 100 mililitrów

lentilki - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika –

4). Tortownicę o średnicy 23 cm wysmaruj tłuszczem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do

pieczenia.

2. Utrzyj Kasię z cukrem na lekką, puszystą masę. Do masy dodawaj jajka, jedno po drugim, cały

czas ucierając.

3. Połącz z mąką, aby otrzymać gładką masę.

4. Rozdziel masę na dwie części. Jedną część wymieszaj dokładnie z kakao rozpuszczonym w 2

łyżeczkach wody lub mleka. Do drugiej dodaj ekstrakt waniliowy. Do tortownicy wylej część

brązowego ciasta. Następnie dodaj na wierzch kilka łyżek białego ciasta, bez kakao. Czynność

powtarzaj, wlewając na zmianę obydwa ciasta.

5. Delikatnie potrząśnij tortownicą, aby powierzchnia ciasta wyrównała się.

6. Piecz ciasto w nagrzanym piekarniku przez 40 minut. Sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest suche.

Zanim wyjmiesz je z tortownicy, pozwól mu przestygnąć przez około 15 minut. Odłóż na kratkę do

całkowitego wystygnięcia.

7. Aby przygotować polewę, połam czekoladę i rozpuść w śmietance kremówce na wolnym ogniu.

https://www.przepisy.pl/przepis/teczowe-ciasto-typu-zebra-w-ksztalcie-rybki


Wystudź, a gdy lekko zgęstnieje, rozsmaruj ją na cieście. Użyj lentilek do dekoracji ciasta

tęczowym wzorem. Wytnij z ciasta niewielki kawałek, który posłuży jako ogon rybki. Tęczowe

ciasto typu zebra w kształcie rybki jest już gotowe.

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


Waniliowe misiaki
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

mąka - 110 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

ciemna czekolada - 130 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

biszkopty okrągłe

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut w

temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

4. Rozpuść Kasię i czekoladę w kąpieli wodnej.

5. Kiedy czekolada z Kasią ostygną i zgęstnieją, powstałym kremem za pomocą łyżki udekoruj

babeczki. Zostaw dwie stołowe łyżki polewy na później.

6. Za pomocą foremki wytnij z biszkoptów półokręgi aby powstały policzki i uszka dla misia. Oczka

zrób z lentilków. Za pomocą pozostałego kremu, zrób misiowi nosek.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/waniliowe-misiaki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Biszkoptowy motyl
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

70 minut 180 °C

tortownica o średnicy 20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 250 gramów

drobny cukier - 250 gramów

jajka duże - 4 sztuki

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1.5
łyżeczki proszku do pieczenia) - 250
gramów

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 150 gramów

cukier puder przesiany - 300 gramów

barwniki spożwcze

zielona plastyczna masa cukrowa

makaron spaghetti nieugotowany - 1
sztuka

kolorowa posypka

Sposób przygotowania:

1. Ucieraj Kasię z cukrem na lekką, puszystą masę (przez ok. 1,5 minuty mikserem). Dodaj

ekstrakt waniliowy. Wciąż ucierając, dodawaj jajka, jedno po drugim. Wymieszaj z przesianą

mąką, aż składniki się połączą.

2. Wylej ciasto do posmarowanej tłuszczem i wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o

średnicy 20 cm. Piecz na środkowej półce piekarnika nagrzanego do 180°C (piekarnik z

termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4) przez 70 minut.

3. Przygotuj krem, ucierając Kasię z cukrem pudrem, aż do uzyskania konsystencji

umożliwiającej rozsmarowanie. Odstaw na bok. Pokrój ciasto na cztery części (A, B, C, D) tak, jak

pokazano na zdjęciu. Przy pomocy szpatułki wierzch i boki każdego kawałka pokryj kremem.

4. Ułóż części ciasta na paterze tak, jak pokazano na zdjęciu. Pozostałe porcje kremu zabarw

dopełniającymi się kolorami, aby udekorować motyla. Zabarwiony krem nałóż do szprycy i

dekoruj nim skrzydła motyla. Możesz także ozdobić skrzydła posypką.

5. Aby stworzyć tułów motyla, przygotuj kawałek spaghetti krótszy niż planowany tułów motyla.

Zrób małe kulki z zielonej masy cukrowej o różnej, stopniowo zmniejszającej się wielkości i nałóż

https://www.przepisy.pl/przepis/biszkoptowy-motyl


je na spaghetti. Przygotuj największą kulkę, która posłuży jako głowa motyla, i nałóż ją jako

ostatnią. Ułóż połączone kulki na środku motyla.

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


Muffinki Cookie monster - Ciasteczkowe
Potwory

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Forma do muffinek

Składniki:

cukier - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

mleko - 50 mililitrów

czekoladowe łezki - 75 gramów

mini ciasteczka - 125 gramów

wiórki kokosowe - 75 gramów

barwnik spożywczy niebieski

cukier puder - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200°C. Formę do muffinek wyłóż papierowymi foremkami lub natłuść i

obsyp mąką. Kasię ubij z cukrem mikserem. Następnie dodawaj po jednym jajku i wciąż ubijaj.

2. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia oraz sól. Następnie mieszankę dodawaj

powoli na przemian z mlekiem do ubijanej masy wciąż mieszając. Z czekoladowych łezek odłóż

20 szt., resztę dodaj do ciasta i wymieszaj. Z ciastek odłóż 10 szt., pozostałe ciasteczka pokrusz i

również dodaj do ciasta.

3. Gotowe ciasto nałóż do foremek i wstaw do nagrzanego piekarnika. Muffinki piecz przez 20-25

minut. Aby upewnić się, czy ciastka są dopieczone wykonaj próbę suchego patyczka. Muffinki

wystudź.

4. W międzyczasie przygotuj dekoracje: kokosowe wiórki „zafarbuj“ barwnikiem. Z masy

marcepanowej uformuj 20 szt. kulek, z których przygotujesz oczy ciasteczkowych potworów. W

każde oko wetknij po jednej czekoladowej łezce. Cukier puder wymieszaj z odrobiną barwnika

oraz 1-2 łyżeczkami wody i wymieszaj.

5. Wystudzone muffinki posmaruj przygotowanym niebieskim lukrem i posyp wiórkami

kokosowymi. Następnie powtykaj marcepanowe oczy potwora. Ciasteczkowe potwory zostaw do

https://www.przepisy.pl/przepis/muffinki-cookie-monster-ciasteczkowe-potwory


wyschnięcia. Poniżej oczu zrób niewielkie nacięcie. Ciasteczka pokrój na połówki i wetknij

nacięcie. Będzie to buzia potwora.

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


Migdałowe kwiatuszki - VIDEO
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Forma do muffinek

Składniki:

mąka - 110 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól

płatki migdałów - 40 gramów

cukier - 100 gramów

biała czekolada - 40 gramów

ekstrakt migdałowy - 1 łyżeczka

płatki migdałów - 100 gramów

M&M's lub Lentilky

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia, solą i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Dosyp płatki migdałowe i delikatnie wymieszaj dokładnie łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut w

temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej.

6. Mikserem zmiksuj Kasię z drobnoziarnistym cukrem i ekstraktem migdałowym. Na koniec dodaj

rozpuszczoną czekoladę. Mieszaj do połączenia się składników.

7. Kremem udekoruj babeczki. Z płatków migdałów ułóż płatki kwiatów. W ich środek włóż M&M's

lub Lentilky.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/migdalowe-kwiatuszki-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lentilkowy tort
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 170 gramów

cukier - 250 gramów

jajko - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

lentilki - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 400 gramów

cukier puder - 400 gramów

sok z cytryny - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W misce ubij mikserem jajka z cukrem. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do

pieczenia i dokładnie wymieszaj. Ciasto przełóż do tortownicy o średnicy 18 cm, której dno

wyłożone jest papierem do pieczenia.

2. Wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz około 50 minut w 180 st.C. Sprawdź

patyczkiem czy ciasto jest suche w środku. Wystudź, a następnie przekrój na 4 blaty ciasta.

3. Dolny blat ciasta zostaw w całości. W dwóch środkowych wytnij otwory o średnicy około 8 cm.

Górny, lekko wypukły blat ciasta lekko wydrąż w środku.

4. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem na gęsty krem. Pod koniec ucierania dodaj sok z cytryny.

5. Dolny blat ciasta ułóż na paterze i posmaruj na brzegach kremem. Przykryj blatem z wyciętym

otworem i ponownie posmaruj kremem. Tak samo postąp z trzecim blatem. Do środka tortu wsyp

lentilki. Posmaruj ciasto kremem i przykryj przykrywką z ciasta.

6. Pozostałym kremem posmaruj wierzch i boki tortu. Całość odstaw do lodówki, by krem stężał.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lentilkowy-tort-12107
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kolorowy przekładaniec
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C

Składniki:

mąka - 130 gramów

cukier puder - 150 gramów

jajka - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

śmietana - 125 mililitrów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

mleko skondensowane - 2 opakowania

galaretki w różnych kolorach - 8 opakowań

cukier puder - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzeć z cukrem, dodać jajka .

2. Do masy dodać śmietanę i mąkę z łyżeczką proszku do pieczenia, wymieszać.

3. Wlać do formy tortowej o śr.24 cm ,piec 30 min w temperaturze 180 stopni.

4. Przyrządzić galaretki: wiśniową, cytrynową i pomarańczową, używając połowę porcji wody

podanej w przepisie na opakowaniu ,każdy smak w oddzielnym naczyniu. Wstawić do lodówki.

Gdy galaretki całkiem stężeją pokroić je w kostkę. Wyłożyć na upieczone, ostudzone ciasto.

5. Mleko skondensowane ubić z 4 łyżkami cukru na pianę, gdy lekko zgęstnieje dodać dwie

tężejące galaretki agrestowe, przygotowane wg. przepisu na opakowaniu ale z połową porcji wody,

wymieszać. Gdy masy się połączą wlać całość do formy przykrywając galaretki pokrojone w kostkę.

Włożyć do lodówki na około 1,5 godziny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kolorowy-przekladaniec-12044
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki Sowy
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 °C

foremki na muffinki (12 sztuk)

Składniki:

ciastka oreo - 24 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 165 gramów

drobny cukier - 125 gramów

średnie jajka - 6 sztuk

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1
łyżeczka proszku do pieczenia) - 150
gramów

kakao - 25 gramów

ekstrakt waniliowy - 0.5 łyżeczek

mleko półtłuste - 1 łyżka

mleczna czekolada - 80 gramów

serek kremowy pełnotłusty - 40 gramów

lentilki (np. Smarties, najlepiej 24
brązowych lub w innym ciemnym kolorze,
12 żółtych lub pomarańczowych) - 36
sztuk

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 200°C (piekarnik z termoobiegiem – do 180°C, oznaczenie piekarnika –

6). Formę do muffinek wyłóż papierowymi papilotkami.

2. Ciastka Oreo rozdziel na połówki. Odłóż na bok te z kremowym nadzieniem. Pozostałe połówki

pokrusz.

3. Utrzyj mikserem Kasię, cukier i ekstrakt waniliowy. Ostrożnie wymieszaj z jajkami.

4. Połącz mąkę z kakao i dodawaj do ciasta na przemian z mlekiem. Dodaj pokruszone połówki

ciastek.

5. Nakładaj ciasto łyżką do foremki na muffinki. Piecz w nagrzanym piekarniku przez 20 minut.

Sprawdź muffinki, używając wykałaczki. Są gotowe, jeśli ciasto nie przykleja się do niej. Odstaw do

wystygnięcia.

6. W tym czasie rozpuść 40 g Kasi i czekoladę w rondelku na małym ogniu. Po wystygnięciu

wymieszaj z kremowym serkiem. Studź przez ok. 20 minut, aż polewa zgęstnieje i będzie łatwa do

rozsmarowania. Przygotowaną polewą posmaruj muffinki.

7. Ułóż ciastka Oreo na muffinkach, aby otrzymać oczy sowy. Czekoladowe draże posłużą jako

https://www.przepisy.pl/przepis/muffinki-sowy


źrenice i dzióbki. Możesz użyć polewy, aby przykleić draże do muffinek.

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

