
 

CIASTA Z WARZYWAMI

przepisy.pl



Ciasto buraczkowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

buraki - 3 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 250 gramów

cukier - 250 gramów

jajka - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

imbir w proszku - 2 łyżeczki

kwasek cytrynowy - 2 łyżeczki

cukier puder - 1.5 szklanek

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Buraczki obierz, pokrój na kawałki i ugotuj do miękkości w niewielkiej ilości wody. Następnie

zmiksuj i osącz na sicie. Odmierz 400 g pulpy i wymieszaj z kwaskiem cytrynowym. Sok

zachowaj.

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i imbirem. Kasię rozpuść w rondelku.

3. Białka oddziel od żółtek i ubij z cukrem na sztywną pianę, dodaj żółtka.

4. Do masy jajecznej dodaj najpierw mąkę z dodatkami i rozpuszczoną Kasię, a następnie masę

buraczaną. Wymieszaj.

5. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 24 cm i piecz około

40 minut w 180 st.C.

6. Szklankę cukru pudru utrzyj z sokiem z cytryny na gęsty lukier. Powstałym lukrem polej ciasto.

Pozostały cukier puder utrzyj z odrobiną soku z buraków. Udekoruj nim wierzch ciasta.

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


Krajanka serowo-dyniowa
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C 20x30

Składniki:

mąka razowa - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

brązowy cukier - 0.5 szklanek

sól - 1 szczypta

orzechy włoskie - 1 szklanka

płatki owsiane - 80 gramów

kremowy serek typu Philadelphia - 225
gramów

pure z dyni - 0.75 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 0.5 szklanek

jajka - 2 sztuki

cynamon - 1.5 łyżeczek

mielony imbir - 1 łyżeczka

gęsta kwaśna śmietana 18% - 1 szklanka

cukier - 1 łyżka

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Spód: Orzechy i płatki drobno posiekać nożem, następnie dodać resztę składników i wszystko

razem siekać aż ciasto zacznie tworzyć wilgotne grudki.

2. Szklankę powstałej kruszonki odłożyć na później a z reszty wygnieść spód blaszki o wymiarach

20x30 wcześniej wyłożonej pergaminem. Piec na rumiany kolor w temperaturze 180°C przez około

15 minut.

3. Wcześniej odłożoną kruszonkę wysypać na drugą blachę i upiec jako kruchą i sypką masę.

Podczas pieczenia warto masę przemieszać co 5 minut.

4. Masa serowo-dyniowa: Podane składniki masy serowej przełożyć do misy i miksować na gładką

masę. Wylać na ciepły spód. Piec około 20 minut w temperaturze 180°C aż masa się zetnie na

środku, a brzegi zaczną lekko się unosić.

5. Krem: Wszystkie składniki wymieszać, następnie równo rozprowadzić na gorącym cieście.

Wstawić do piekarnika i piec dodatkowo 5 minut. Wystudzone ciasto posypać upieczoną wcześniej



kruszonką lekko wciskając ją w masę. Schłodzić w lodówce prze co najmniej 3 godziny.

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


Buraczkowy sernik
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

80 minut 200/150 °C

tortownica 24 cm

Składniki:

mąka pszenna - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier - 150 gramów

jajko - 1 sztuka

kakao - 1 łyżka

twaróg mielony - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

jajka - 4 sztuki

cukier - 200 gramów

budyń śmietankowy - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

buraki czerwone - 2 sztuki

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Buraczki obierz, pokrój na kawałki i ugotuj do miękkości w niewielkiej ilości wody. Następnie

zmiksuj i osącz na sicie. Odmierz 300 g pulpy i wymieszaj z sokiem cytrynowym.

2. Dno tortownicy o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. W misce wymieszaj szybko

mikserem wszystkie składniki ciasta, tak aby utworzyły kruszonkę.

3. Ciasto przesyp do tortownicy i wylep nim dno i boki formy. Żółtka oddziel od białek.

4. W misce utrzyj miękką Kasię z cukrem. Ciągle ucierając dodaj żółtka, ser, budyń, mąkę

ziemniaczaną i buraczki.

5. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj do masy serowej i dokładnie wymieszaj.

6. Masę przełóż do tortownicy wyłożonej ciastem. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika na

20 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 150 st.C i piecz jeszcze około 60 minut.

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 marchewkowe - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180  °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

mąka - 250 gramów

cukier - 125 gramów

jajka - 3 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 0.5 łyżeczek

sól - 0.5 łyżeczek

cynamon - 1 łyżeczka

marchewka - 4 sztuki

cukier puder - 150 gramów

woda - 3 łyżki

pistacje posiekane - 25 gramów

Sposób przygotowania:

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

2. Marchew obierz i zetrzyj na tarce o średnich oczkach.

3. Kasię rozpuść w rondelku. Jajka roztrzep widelcem i wymieszaj z przestudzoną Kasią i startą

marchewką.

4. Do sypkich składników dodaj masę marchewkową i wymieszaj łyżką.

5. Ciasto przełóż do formy mufinkowej wyłożonej papierowymi papilotkami i piecz w 180 st.C ok. 25

minut. Funkcja piekarnika góra-dół.

6. Mufinki wyjmij z pieca i wystudź. W tym czasie utrzyj cukier puder z odrobiną przegotowanej

wody na gładki lukier. Wystudzone mufinki posmaruj lukrem i posyp pistacjami.

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


Sernik z dynią i kurkumą
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

55 minut 200°C / 160°C °C

tortownica o średnicy 18 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

twaróg sernikowy bez dodatków - 500
gramów

duże jajka - 3 sztuki

cukier - 150 gramów

dynia (powstanie z niej ok. 200g pulpy) -
0.5 kilogramów

kurkuma - 0.5 łyżeczek

sok z połowy cytryny

kisiel cytrynowy - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

gorzka czekolada - 80 gramów

śmietanka 30% - 80 mililitrów

opcjonalnie ostrej papryczki

pestki dyni do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Dynię pokrój na kawałki, usuń pestki i zawiń w folię aluminiową. Włóż do nagrzanego do

180°C piekarnika i piecz aż dynia stanie się miękka ok.30 minut. Upieczoną dynię obierz ze skóry

i rozdrobnij w malakserze, aby powstała gładka, gęsta pulpa.

2. Kasię rozpuść. Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cukrem. Ciągle ucierając dodaj twaróg i sok z

cytryny.

3. Następnie dodaj około 200 g pulpy dyniowej, mąkę ziemniaczaną, kisiel, rozpuszczoną Kasię i

kurkumę.

4. Na koniec dodaj ubitą, na sztywno z cukrem, pianę z białek. Małą tortownicę o średnicy 18 cm

wyłóż w środku papierem do pieczenia. Jeśli masz wątpliwość czy tortownica jest całkowicie

szczelna zawiń ją z zewnątrz folią aluminiową.

5. Masę serową przełóż do tortownicy i wstaw do większej formy wypełnionej do 1/3 wysokości

wodą. Wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika i piecz około 15 minut. Po tym czasie zmniejsz

temperaturę w piecu do 160°C i piecz jeszcze 40 minut.



6. W rondelku podgrzej śmietankę i włóż połamaną na kawałki czekoladę. Jeśli lubisz dodaj

szczyptę ostrej papryczki. Mieszaj, aż masa będzie gładka i lśniąca. Gotową polewą polej

wystudzony sernik i posyp pestkami dyni.

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


Dyniowe cupcakes
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Forma na 12 muffinów

Składniki:

pomarańcza - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 175 gramów

dynia obrana (świeża lub mrożona) - 100
gramów

mąka - 225 gramów

proszek do pieczenia - 1 opakowanie

cukier puder - 150 gramów

jajka - 3 sztuki

mleko - 75 mililitrów

krem orzechowy lub czekoladowy - 70
gramów

cukier puder - 115 gramów

trochę soku z pomarańczy

polewa czekoladowa - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik (elektryczny) do 200°C. Umyj pomarańczę w gorącej wodzie. Zetrzyj cienko

skórkę na drobnej tarce do rondla. Wyciśnij sok z pomarańczy. Ok. 3 łyżek soku dodaj do skórki w

rondlu, resztę zachowaj do przygotowania dekoracji. Dodaj dynię do rondla i gotuj przez ok. 10

minut, aż zmięknie. Mieszaj regularnie. Zdejmij z ognia i zmiażdż dynię tłuczkiem lub drewnianą

łyżką.

2. Przygotuj ciasto na babeczki: Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia do dużej miski. Mieszając

drewnianą łyżką lub mikserem, dodaj Kasię, cukier puder, jajka, mleko i szczyptę soli. Mieszaj

przez 3-4 minuty aż ciasto będzie gładkie. Ciągle mieszając, dodaj dyniowe purée.

3. Połowę ciasta (po ok. 2 łyżki) rozłóż równo do papilotek.

4. Resztę ciasta wymieszaj z kremem orzechowym, a następnie rozłóż na pierwszej warstwie

ciasta w papilotkach. Włóż babeczki do nagrzanego piekarnika. Piecz przez 20-25 minut, aż

zmienią kolor na złotobrązowy. Zostaw do wystygnięcia.

5. Wymieszaj cukier puder z 2-3 łyżkami soku z pomarańczy, aż powstanie gęsty, gładki lukier.

Rozpuść polewę zgodnie z instrukcją na opakowaniu i przelej do rękawa cukierniczego. Każdą



babeczkę przykryj warstwą białego lukru. Za pomocą rękawa na każdej babeczce narysuj polewą 4

okręgi, od najmniejszego do największego.

6. Narysuj pajęczynę: przeciągnij końcem wykałaczki przez kręgi, od środka babeczki do brzegu.

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 gryczane z cukinią
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

forma o wymiarach 22x22 cm

Składniki:

jajka - 3 sztuki

cukier - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

średnia cukinia - 2 sztuki

mąka gryczana - 250 gramów

kleik kukurydziany - 70 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

soda oczyszczona - 0.5 łyżeczek

imbir w proszku - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

sok z połowy cytryny

rodzynki

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę, kleik kukurydziany, proszek do pieczenia, sodę, imbir i szczyptę soli.

2. Cukinię obierz, zetrzyj na tarce o dużych oczkach i skrop sokiem z cytryny.

3. Kasię rozpuść w rondelku. Jajka ubij z cukrem na puch.

4. W misce wymieszaj ubite jajka, rozpuszczoną Kasię, startą cukinię i rodzynki.

5. Do mokrych składników wsyp suche i ponownie wymieszaj łyżką.

6. Ciasto przełóż do formy o wymiarach 22 x 22 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w

nagrzanym do 180 st.C piekarniku ok. 40 minut.

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


Bezglutenowe ciasto z marchewką
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.8
opakowań

mąka ryżowa - 100 gramów

skrobia kukurydziana - 100 gramów

zmielone migdały - 150 gramów

cukier - 0.6 szklanek

jajko - 4 sztuki

bezglutenowy proszek do pieczenia - 1
łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

starta marchewka - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Marchew zetrzyj na tarce i odciśnij na sicie z nadmiaru soku. Sok zachowaj.

2. W misce wymieszaj mąkę ryżową, skrobię kukurydzianą i zmielone migdały. Dodaj proszek do

pieczenia i sodę.

3. Kasię rozpuść w rondelku. Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę. Ciągle ucierając dodaj

rozpuszczoną Kasię i tartą marchewkę.

4. Następnie dodawaj partiami mąkę z dodatkami. Wszystko wymieszaj. Ciasto przełóż do

wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 26 cm. Wstaw do piekarnika nagrzanego

do 180 st.C. Piecz około 40 minut.

5. Pestki dyni upraż na suchej patelni. Cukier puder utrzyj z wyciśniętym z marchwi sokiem i

odrobiną soku z cytryny.

6. Wystudzone i wyjęte z formy ciasto polej marchewkowym lukrem i posyp uprażonymi pestkami

dyni.

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 marchewkowe
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

70 minut 180 °C

Składniki:

marchewka - 350 gramów

sok z cytryny - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

brązowy cukier - 250 gramów

skórka i sok z pomarańczy - 1 sztuka

jajko - 4 sztuki

mąka samorosnąca - 375 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

koniak - 2 łyżeczki

orzechy włoskie - 80 gramów

złote rodzynki - 150 gramów

sok z pomarańczy - 0.5 sztuk

cukier puder - 350 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: Rozgrzać piekarnik do 180°C. Nasmarować tłuszczem i obsypać mąką kwadratową

formę (31cm).

2. Starte marchewki włożyć do miski, spryskać sokiem z cytryny i wymieszać.

3. Pokroić Kasię na małe kawałki i włożyć do miski. Dodać cukier i ucierać elektryczną ubijaczką

lub ręcznie, aż do uzyskania lekkiej i puszystej masy.

4. Do masy dodawać po jednym jajku. Po trochu dodawać sok pomarańczowy, skórkę z

pomarańczy i koniak. Miksować na małych obrotach.

5. W osobnej misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i cynamonem. Dodać do mieszanki

suche składniki. Mieszać do połączenia wszystkich składników.

6. Dodać marchewkę, orzechy i rodzynki. Przy pomocy szpatułki wymieszać wszystkie składniki.

Przełożyć masę do przygotowanej formy.

7. Piec przez około 70 minut lub do momentu, gdy szpikulec włożony do środka ciasta będzie

czysty po wyjęciu (oznacza to, że ciasto jest gotowe). Po upieczeniu wyjąć z formy i pozostawić do

całkowitego wystygnięcia na drucianej podstawce.



8. Polewa: Wlać sok pomarańczowy do miski i powoli dodawać cukier puder. Stale mieszać, aż do

uzyskania odpowiedniej konsystencji. Oblać polewą wystudzone ciasto.

9. Można udekorować marchewkami z marcepanu lub pomady.

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 z cukinią i migdałami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C keksówka

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier - 150 gramów

sól - 1 szczypta

duże jajka - 3 sztuki

cukinia (po starciu i odciśnięciu) - 150
gramów

mielone migdały - 100 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

kisiel cytrynowy - 2 opakowania

migdały w słupkach - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cukinię zetrzeć na tarce o małych oczkach i odcisnąć nadmiar soku.

2. Białka oddzielić od żółtek i ubić z solą na sztywną pianę.

3. Kasię utrzeć z cukrem, ciągle ucierając dodawać po jednym żółtka.

4. Zmielone migdały wymieszać z mąką, proszkiem do pieczenia, sodą i kisielem w proszku.

5. Do masy żółtkowej dodać partiami, ciągle mieszając mikserem, cukinię i zmielone migdały z

dodatkami.

6. Na koniec dodać ubitą pianę i delikatnie wymieszaj łyżką. Ciasto przełóż do formy keksowej,

posyp słupkami migdałowymi i piecz około 45 minut w 180 °C.

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 marchewkowo-morelowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

tortownica o średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka pełnoziarnista - 150 gramów

otręby pszenne - 100 gramów

jajko - 5 sztuk

starta marchewka - 200 gramów

cukier brązowy - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

cynamon - 1 łyżeczka

morele - 10 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Marchew umyj, zetrzyj na tarce o drobnych oczkach i odciśnij na sicie.

2. Jajka ubij z cukrem. Kasię rozpuść i wystudź.

3. Mąkę wymieszaj z otrębami, proszkiem do pieczenia, sodą i cynamonem.

4. Do masy jajecznej dodaj mąkę z dodatkami i rozpuszczoną Kasię. Wymieszaj.

5. Na koniec dodaj marchew i dokładnie wymieszaj łyżką. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem

do pieczenia tortownicy o średnicy 26 cm.

6. Na cieście ułóż połówki moreli. Ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w 180 st.C

około 40 minut.

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

http://www.przepisy.pl
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Ciasto drożdżowe z ziemniakami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 2 szklanki

żółtka - 3 sztuki

cukier - 150 gramów

drożdże - 25 gramów

mleko - 150 mililitrów

sól - 1 szczypta

ziemniaki - 200 gramów

marmolada

cukier do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obieram, gotuję do miękkości, odparowuję i przeciskam przez praskę. Odmierzam

200 g. 2 żółtka ubijam z cukrem i solą na puch.

2. Drożdże mieszam z łyżką mąki, łyżką cukru i taką ilością ciepłego mleka, by masa miała

gęstość śmietany. Odstawiam do wyrośnięcia.

3. Do miski wlewam pozostałe mleko (łyżkę zostawiam do posmarowania ciasta), wyrośnięte

drożdże, ziemniaki i rozpuszczoną Kasię. Wszystko razem mieszam.

4. Następnie dodaję ubite żółtka i mąkę. Ciasto przekładam na podsypany mąką stół i zagniatam,

przykrywam lnianą ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 30 minut do wyrośnięcia.

5. Wyrośnięte ciasto dzielę na 12 części. Każdą lekko rozwałkowuję, smaruję marmoladą,

składam wzdłuż i zwijam w roladkę. Roladki układam w wyłożonej papierem do pieczenia formie

do tarty.

6. Ciasto odstawiam na 20 minut do wyrośnięcia. Następnie smaruję roztrzepanym z łyżką mleka

żółtkiem, oprószam cukrem i wstawiam do nagrzanego do 170°C piekarnika na 40 minut.

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


Przysmak dyniowo-pomarańczowy
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C 17x27 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

jajka - 4 sztuki

cukier - 200 gramów

śmietana 18% - 0.5 szklanek

mąka - 200 gramów

pomarańcza - 2 sztuki

dynia (po obraniu) - 1 kilogram

posiekana gorzka czekolada - 100 gramów

kandyzowana skórka pomarańczowa - 50
gramów

Sposób przygotowania:

1. Dynię obieramy, kroimy na kawałki. Pomarańcze myjemy, ścieramy z nich skórkę i wyciskamy

sok. Dodajemy do dyni i gotujemy pod przykryciem na małym ogniu, aż dynia będzie miękka.

2. Lekko przestudzoną dynię przekładamy do miski blendera, dodajemy miękką Kasię i miksujemy.

3. W innej misce ubijamy jajka z cukrem na puch. Następnie dodajemy śmietanę i mąkę, i

ponownie miksujemy.

4. Do masy jajecznej dodajemy masę dyniową i delikatnie mieszamy. Formę do pieczenia o

wymiarach: 17 x 27 cm wykładamy papierem do pieczenia.

5. Przelewamy do niej ciasto. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 60 minut w

temp. 180 stopni.

6. Upieczone, gorące ciasto posypujemy posiekaną czekoladą i gdy się lekko rozpuści

rozsmarowujemy ją na powierzchni ciasta. Następnie posypujemy kandyzowaną skórką

pomarańczową i odstawiamy do wystygnięcia.
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Tarta z batatami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 200 °C

Składniki:

mąka pszenna - 200 gramów

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 70 gramów

sól - 1 szczypta

bataty (słodkie ziemniaki) - 800 gramów

jajko - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 30 gramów

sól - 1 szczypta

cynamon - 0.5 łyżeczek

kardamon - 0.5 łyżeczek

tarta gałka muszkatołowa - 1 gram

tarta skórka i sok z cytryny - 1 sztuka

śmietanka 30% - 400 mililitrów

zagęstnik do śmietany - 10 gramów

cukier puder - 1 łyżka

cynamon do posypania

Sposób przygotowania:

1. Bataty umyj i ugotuj do miękkości razem ze skórą. Wystudź, zdejmij skórę i zmiksuj na puree.

2. Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj razem i szybko zagnieć ciasto. Zawiń w folię i odłóż na

godzinę do lodówki.

3. Formę do tarty o średnicy 24 cm posmaruj Kasią i oprósz mąką. Schłodzone ciasto rozwałkuj i

wylep nim formę. Nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika na 10 minut.

4. W tym czasie wymieszaj w misce puree z batatów, jajko, mąkę ziemniaczaną, sok, skórkę z

cytryny i przyprawy. Całość wymieszaj.

5. Otrzymaną masę wyłóż na podpieczone ciasto w formie i ponownie wstaw do pieca. Piecz

jeszcze 30 minut w 180 st.C. Wystudź.

6. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i zagęstnikiem. Wierzch tarty udekoruj

bitą śmietanką i oprósz cynamonem.
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Czekoladowy placek z kabaczkiem
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

70 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 200 gramów

cukier waniliowy - 2 łyżeczki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 300 gramów

ciemne kakao - 1 łyżka

jogurt naturalny - 200 gramów

czekolada mleczna - 100 gramów

kabaczek lub cukinia - 600 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

śmietanka 30% - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kabaczka obierz, usuń pestki ze środka i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Odciśnij na sicie.

Odmierz 300 g.

2. Kasię utrzyj z cukrem i cukrem wanilinowym. Dodaj kolejno sodę, proszek do pieczenia, sól, a

następnie po jednym jajku.

3. Mąkę wymieszaj z kakao i dodawaj partiami do utartej Kasi na przemian z jogurtem, nie

przerywając miksowania.

4. Gdy składniki połączą się dodaj odciśniętego na sicie kabaczka oraz startą na tarce czekoladę.

Całość wymieszaj.

5. Tortownicę o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do niej ciasto i piecz 60-70

minut w temperaturze 180 stopni. Sprawdź patyczkiem czy ciasto jest suche w środku. Wystudź w

uchylonym piekarniku.

6. Śmietankę podgrzej, dodaj połamaną czekoladę i mieszaj, aż się rozpuści. Otrzymana masa

powinna być gładka i lśniąca. Przestudzone ciasto polej przygotowaną polewą i odstaw do

zastygnięcia.
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Batatowe muffinki
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

mąka pszenna - 220 gramów

cukier - 120 gramów

imbir - 0.5 łyżeczek

kurkuma - 0.5 łyżeczek

soda oczyszczona - 0.5 łyżeczek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Bataty - 300 gramów

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

mleko - 0.5 szklanek

posiekane migdały - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bataty umyj, ugotuj w skórce do miękkości, wystudź. Następnie zdejmij skórkę i rozdrobnij w

blenderze.

2. Kasię roztop w rondelku. Suche składniki wymieszaj w jednej misce, mokre w drugiej.

3. Następnie połącz wszystko w jednym naczyniu i niezbyt dokładnie wymieszaj.

4. Formę na muffinki wysmaruj Kasią i oprósz mąką. Każdy otwór foremki wypełnij ciastem do 2/3

wysokości.

5. Muffinki posyp drobno posiekanymi migdałami. Całość wstaw do nagrzanego piekarnika (opcja

pieczenia góra i dół) i piecz około 30 minut w 170 st.C.
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