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Babeczki reniferki
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 160 °C

forma na 12 muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 150 gramów

drobny cukier do wypieków - 150 gramów

jajka - 3 sztuki

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

mąka samorosnąca (lub zwykła z
dodatkiem 1 łyżeczki proszku do
pieczenia) - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 150 gramów

cukier puder - 300 gramów

kakao - 35 gramów

groszki czekoladowe - 24 sztuki

precelki - 24 sztuki

czerwone drażetki - 12 sztuk

cukier puder - 25 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wyłóż formę do muffinek papilotkami i nagrzej piekarnik do temperatury 160°C z

termoobiegiem lub 180°C bez termoobiegu. Włóż wszystkie składniki na babeczki do dużej miski

i ubij dokładnie do otrzymania jednolitej masy.

2. Włóż ciasto do papilotek i piecz w piekarniku przez 20 minut, aż babeczki uzyskają złoty kolor i

staną się sprężyste.

3. Wyłóż babeczki na kratkę i zostaw do całkowitego wystygnięcia.

4. Przygotuj krem, ubijając Kasię, cukier puder i 10 g kakao. Podziel krem na dwie miski w

stosunku 2 do 1. Do większej porcji dodaj jeszcze 25 g kakao i dobrze wymieszaj.

5. Rozłóż na babeczkach ciemniejszy krem czekoladowy i rozsmaruj nożem.

6. Na każdą babeczkę nałóż łyżeczkę jaśniejszego kremu i, używając szpatułki lub tylnej części

łyżki, uformuj pyszczek renifera.

7. Przygotuj gęsty lukier, mieszając 25 g cukru pudru z kilkoma kroplami wody. Nałóż po dwie

krople lukru na każdą babeczkę, aby zrobić oczy. Źrenice zrób z groszków czekoladowych i

https://www.przepisy.pl/przepis/babeczki-reniferki


narysuj maleńkie błyski w oczach przy użyciu lukru.

8. Następnie zrób czerwone nosy z drażetek czekoladowych i poroże z dwóch precelków. Podaj

na stół.

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


Świąteczny tort czekoladowy Rudolf
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 °C

2 tortownice o średnicy 18 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 225 gramów

drobny cukier do wypieków - 225 gramów

jajka - 4 sztuki

kakao w proszku - 40 gramów

gorąca woda - 4 łyżki

mąka samorosnąca (lub zwykła z dodatkiem
1 łyżeczki proszku do pieczenia) - 225
gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 175 gramów

cukier puder - 325 gramów

kakao - 25 gramów

mleko - 10 mililitrów

drobinki gorzkiej czekolady - 150 gramów

czerwona bombka - 1 sztuka

biały lukier plastyczny

Sposób przygotowania:

1. Włóż do miski Kasię z masłem oraz cukier i zmiksuj do uzyskania lekkiej, puszystej konsystencji.

Nie przestając miksować, dodawaj po jednym jajku, a następnie wlej rozpuszczone kakao. Na

końcu dodaj mąkę.

2. Włóż masę do dwóch głębokich, nasmarowanych tłuszczem i wyłożonych papierem tortownic o

średnicy 18 cm. Wygładź ciasto od góry.

3. Piecz w temperaturze 180°C (160°C w piekarniku z termoobiegiem, podziałka 4 na pokrętle

piecyka gazowego) na środkowej półce przez 45-55 minut. Wyjmij ciasta z forem i zostaw do

wystygnięcia na kratce.

4. Rozwałkuj trochę białego lukru plastycznego i wytnij dwa kółka na oczy. Odłóż je na bok.

5. Odłóż osiem drobinek czekoladowych do dekoracji, a resztę delikatnie rozpuść. Używając

odrobiny rozpuszczonej czekolady, utwórz źrenice pośrodku oczu i pozostaw do zastygnięcia.

6. Rozłóż papier do pieczenia na szablonie poroża. Resztę rozpuszczonej czekolady rozsmaruj

grubo szpatułką, nadając jej kształt poroża, a następnie wstaw do lodówki do zakrzepnięcia.

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczny-tort-czekoladowy-rudolf


7. Przygotuj krem, ubijając Kasię, cukier puder i kakao, aż otrzymasz jednolitą masę.

8. Jeśli ciasta są wybrzuszone, zetnij ich wierzchy, a następnie złóż obie warstwy ciasta ze sobą,

przekładając je kremem czekoladowym. Rozsmaruj szpatułką resztę kremu po bokach i na

wierzchu tortu.

9. Umieść czerwoną bombkę w miejscu nosa renifera, a oczy wciśnij delikatnie w krem. Odłożone

drobinki czekoladowe powciskaj po obu stronach pyska renifera.

10. Na koniec wyjmij poroże z lodówki. Ostrym nożem wytnij dwie szczeliny u góry tortu, a

następnie wsuń do nich obie części poroża. Podaj.

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


Piernikowe domki
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  °C

Blacha 39,5cm x 23,5cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

mąka - 250 gramów

cukier puder - 80 gramów

miód - 100 gramów

żółtko - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 3 gramy

przyprawa do piernika - 20 gramów

kakao - 12 gramów

cukier puder - 160 gramów

białko - 1 sztuka

barwnik spożywczy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto: Do miski włóż miękką Kasię i pozostałe składniki ciasta. Wszystko wymieszaj

mikserem. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i zagniataj aż będzie gładkie. Tak przygotowane

ciasto zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki.

2. W tym czasie przygotuj z papieru w kratkę 3 szablony. 1 pięciokątnego frontu domku o

wymiarach: podstawa 3 cm, ściany boczne 2 cm, ściany dachu 2 cm. bocznej i połowy dachu. Z

wyciętymi w środku drzwiami o wymiarach 1,5 x 1 cm. 1 ściany bocznej o wymiarach 2 x 2 cm. 1

połowy dachu 3,5 x 2,5 cm.

3. Schłodzone ciasto rozwałkuj na cienki placek i wytnij przy pomocy linijki, nożyka i szablonów

części domków.

4. Wszystkie elementy domków ułóż na płaskiej blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w

nagrzanym do 180 st.C piekarniku około 5 minut.

5. Cukier puder utrzyj z odrobiną roztrzepanego białka na gładki, gęsty lukier. Przełóż do szprycy

cukierniczej lub woreczka foliowego i przy pomocy lukru sklejaj poszczególne części domku w

całość. Odstawić do zastygnięcia.

https://www.przepisy.pl/przepis/piernikowe-domki-12108


6. Część pozostałego lukru zabarw odrobiną barwnika cukierniczego. Przygotowanym lukrem i

cukrowymi ozdóbkami udekoruj domki.

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


Torcik z choinkami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Mała tortownica 18 cm

Składniki:

mąka - 170 gramów

cukier - 160 gramów

ciemne kakao - 20 gramów

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

sól - 1 szczypta

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 60 gramów

jogurt naturalny - 125 mililitrów

zaparzona kawa - 100 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier puder - 400 gramów

słodka śmietana 30% - 2 łyżki

konfitura pomarańczowa - 200 gramów

gorzka czekolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj: mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę, sól i kakao. W rondelku

rozmieszaj: rozpuszczoną Kasię, jogurt, kawę i jajko.

2. Do suchych składników w misce wlej roztrzepane składniki mokre i całość wymieszaj mikserem.

Dno małej tortownicy o średnicy 18 cm wyłóż papierem do pieczenia.

3. Ciasto przełóż do formy i piecz w nagrzanym do 180 st.C piekarniku około 45 minut. Wystudzone

ciasto przekrój na dwa blaty i przełóż konfiturą.

4. Czekoladę połam na kawałki i rozpuść w kuchence mikrofalowej lub w kąpieli wodnej.

Czekoladę przełóż do szprycy cukierniczej i wyciskaj na papier do pieczenia czekoladowe choinki

o wysokości około 12 cm. Odłóż do lodówki.

5. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem na gęsty lukier. Ciągle ucierając dodaj odrobinę śmietanki.

Lukier powinien być bardzo gęsty.

6. Gotowym lukrem posmaruj grubo boki i wierzch tortu. Następnie wyjmij z lodówki schłodzone

choinki, zdejmij je delikatnie z pergaminu i przyklej do ścianek ciasta. Całość odstaw do lodówki.

https://www.przepisy.pl/przepis/torcik-z-choinkami-12110


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


Świąteczny biały torcik - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Dwie tortownice o średnicy 24 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier - 125 gramów

jajka - 3 sztuki

mąka - 170 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

ser mielony - 400 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

czekolada biała - 200 gramów

cukier puder - 140 gramów

żelatyna - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

2. Miękką Kasię utrzyj z cukrem dodając po jednym żółtku.

3. Do masy jajecznej dodaj mąkę, a następnie ubite na sztywną pianę białka.

4. Dwie identyczne tortownice o średnicy 24cm wysmaruj Kasią i obsyp mąką.

5. Do foremek włóż ciasto, wyrównaj i piecz około 15 minut w 180 st. C. Wystudź.

6. Przygotuj krem. Żelatynę namocz w 2 łyżkach zimnej wody i odstaw, by napęczniała.

7. Czekoladę połam i rozpuść w 1/3 szklanki gorącej wody.

8. Do gorącej czekolady włóż napęczniałą żelatynę i mieszaj, aż się rozpuści, przestudź.

9. Miękką Kasię utrzyj z serem i przestudzoną czekoladą.

10. Do masy dodaj cukier puder i wymieszaj.

11. Odstaw na chwilę do lodówki, by masa zaczęła tężeć.

12. 1/3 kremu przełóż blaty ciasta.

13. Pozostałym kremem posmaruj wierzch i boki ciasta.

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczny-bialy-torcik-8408


14. Całość odstaw do lodówki na kilka godzin.

15. Schłodzone udekoruj gwiazdkami.

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


Ciasteczka z witrażem na choinkę
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 220 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 70 gramów

jajko - 1 sztuka

karmelki owocowe - 30 sztuk

mąka do podsypania

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę, cukier puder, Kasię i jajko. Płaską blachę wyłóż papierem do

pieczenia.

2. Ciasto przełóż na stół i szybko zagnieć w kulkę. Zawiń w folię i odstaw na 30 minut do lodówki.

3. Schłodzone ciasto rozwałkuj na podsypanym mąką stole, na grubość 4 mm i wytnij foremkami

spore ciasteczka.

4. Ciastka przełóż na przygotowaną blaszkę. W każdym ciastku wytnij mniejszą foremką otwór na

witraż, a rurką do napojów dziurkę na sznureczek.

5. Na środku każdego otworu połóż cukierek. Piecz 10-15 minut w 180 st.C. Odstaw do

wystygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-z-witrazem-na-choinke
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Świąteczny tort czekoladowy
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

3 tortownice o średnicy 20 cm

Składniki:

mleko - 220 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 165 gramów

drobny cukier - 330 gramów

mąka - 260 gramów

jajka duże - 3 sztuki

soda - 1 łyżeczka

sok z cytryny - 2 łyżki

kakao - 70 gramów

śmietanka 30% - 275 mililitrów

Golden Syrup - 1 łyżka

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

czekolada gorzka - 350 gramów

dżem malinowy - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mleko i sok z cytryny. Odstaw na bok.

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

jedno po drugim, cały czas dokładnie ucierając masę. Przesiej do masy resztę mąki z sodą

oczyszczoną i kakao i starannie wymieszaj, aż składniki się połączą. Dodaj mleko i wymieszaj

całość na gładką masę.

3. Wylej ciasto do 3 posmarowanych tłuszczem i wyłożonych papierem do pieczenia tortownic o

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

termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4) przez 20 minut.

4. Przygotuj ganasz czekoladowy. Składniki na ganasz rozpuść w kąpieli wodnej, mieszając co

jakiś czas, aż ganasz stanie się gładki i błyszczący. Przelej go do czystej miski, przykryj folią

spożywczą i studź, aż konsystencja umożliwi rozsmarowanie.

5. Ułóż pierwszą warstwę ciasta na paterze lub tacy do ciasta. Warstwy przekładaj ganaszem i

dżemem malinowym. Pozostały ganasz rozsmaruj szpatułką na wierzchu i brzegach tortu.

6. Udekoruj wierzch świątecznymi ozdobami i oprósz cukrem pudrem.

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczny-tort-czekoladowy


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


Świąteczne bałwanki
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 170 gramów

kakao - 1 łyżeczka

przyprawa do pierników - 1 łyżka

miód - 1 łyżka

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

cukier puder - 50 gramów

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

żółtko - 1 sztuka

kilkanaście białych pianek marshmallow

cukier puder - 500 gramów

białka - 2 sztuki

kostki gorzkiej czekolady - 2 sztuki

czerwony i zielony barwnik spożywczy w
proszku

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj i zagnieć na gładkie ciasto. Następnie zawiń w folię i

odłóż na 30 minut do lodówki. Płaską blachę wyłóż papierem do pieczenia.

2. Schłodzone ciasto rozwałkuj na cienki placek. Z ciasta wytnij metalową obręczą lub filiżanką

kółka o średnicy 8-10 cm.

3. Kółka ułóż na blasze, wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz 8 - 10 minut.

Wystudź.

4. Jedno białko utrzyj z częścią cukru pudru (ok. 250 g) na dość gęsty lukier. Nabieraj łyżeczką

porcje lukru i wylewaj na ciasteczkach lukrowe kałuże. W każdą kałużę wciśnij jedną piankę i

odstaw do zastygnięcia.

5. Do pozostałego lukru dodaj szklankę cukru pudru i tyle białka, aby dało się go zagnieść na

bardzo gęstą masę plastyczną. Masę podziel na dwie części, do jednej dodaj czerwony, do

drugiej zielony barwnik. Jeśli trzeba dodaj więcej cukru pudru. Powstałe masy powinny być

bardzo gęste i dać się formować jak plastelina. Z kolorowych mas cukrowych zrób bałwankom

noski, czapeczki i szaliczki.

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczne-balwanki


6. Kolorowe ubranka ułóż na piankowych bałwankach. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i za

pomocą wykałaczki narysuj bałwankom oczy, guziczki i gałązki. Całość odstaw do zastygnięcia.

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


Świąteczna gwiazda z makiem
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

cukier - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

mleko - 0.5 szklanek

duże jajka - 2 sztuki

drożdże - 20 gramów

sól - 1 szczypta

gotowa masa makowa - 400 gramów

jajko - 1 sztuka

białko - 1 sztuka

cukier puder do oprószenia

kandyzowane wiśnie do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj rozczyn. W miseczce pokrusz drożdże, dodaj po łyżce cukru i mąki, i tyle letniego

mleka by rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Do

miski włóż: pozostałą mąkę i cukier, miękką Kasię, jajka i sól. Dodaj wyrośnięty rozczyn i resztę

mleka. Wszystko wymieszaj mikserem.

2. Następnie przełóż ciasto na oprószony mąką stół i zagniataj aż stanie się gładkie i elastyczne.

Ciasto włóż do oprószonej mąką miski, przykryj folią lub ściereczką i odstaw by podrosło. Płaską

blachę wyłóż papierem do pieczenia.

3. Białko ubij na sztywną pianę. Jedną łyżkę piany odłóż, resztę wymieszaj z masą makową.

Wyrośnięte ciasto podziel na dwie części i rozwałkuj, na papierze do pieczenia, dwa identyczne

koła. Na jeden placek ciasta wyłóż masą makową.

4. Brzegi ciasta posmaruj pozostałym białkiem. Przykryj drugim plackiem ciasta i dociśnij na

brzegach. Na środku ciasta połóż malutką miseczkę, by wyznaczała środek i zrób na cieście 16

promienistych nacięć.

5. Łap jednocześnie dwa kawałki ciasta i wywijając je kilkakrotnie na zewnątrz sklejaj w ramiona

gwiazdy. Jeśli kawałki ciasta nie bardzo chcą się skleić posmaruj je białkiem.

6. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw na 20 minut do wyrośnięcia. Przed pieczeniem posmaruj

roztrzepanym jajkiem. Wstaw do nagrzanego do 170 st.C piekarnika i piecz około 30 minut. Przed

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczna-gwiazda-z-makiem


podaniem oprósz cukrem pudrem i udekoruj kandyzowanymi wisienkami.

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


Piernikowa miska
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

mąka pszenna - 600 gramów

jajka - 2 sztuki

cukier puder - 200 gramów

płynny miód - 130 gramów

przyprawa do pierników - 3 łyżeczki

kakao - 1 łyżka

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

mleko - 2 łyżki

białko - 1 sztuka

cukier puder - 250 gramów

białko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z kakao i sodą. Miskę ustaw na garnku z gotującą wodą. Włóż do miski Kasię,

cukier, miód, jajka i przyprawę do pierników. Dodaj mleko i mieszaj, aż masa będzie gładka.

2. Miskę zdejmij z pary, wsyp połowę mąki z dodatkami i wymieszaj mikserem. Następnie dodaj

resztę sypkich składników i zagnieć gładkie ciasto.

3. Ciasto wystudź, zawiń w oprószoną mąką folię aluminiową i odłóż do lodówki na kilka dni.

4. Wyleżakowane ciasto wyjmij z lodówki i rozwałkuj na podsypanym mąką stole, na 3-4 mm

placek.

5. Z ciasta wytnij koło o średnicy około 15 cm, a z pozostałego ciasta wytnij foremkami małe

pierniczki.

6. Miskę żaroodporną odwróć do góry dnem i owiń folią aluminiową. Na górze miski ułóż koło z

ciasta, a następnie przyklej do niego posmarowane białkiem małe pierniczki... Piecz około 20 minut

w 180 st.C.

7. W misce utrzyj białko, dodając partiami cukier puder. Otrzymany lukier powinien być gładki i

gęsty. Przełóż go do pergaminowej tutki z malutkim otworem i dekoruj lukrem pierniczki.
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