
 

CIASTA Z JESIENNYMI
OWOCAMI

przepisy.pl



Migdałowe ciasto z gruszkami - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 150 gramów

mąka - 170 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

zmielone migdały - 85 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier - 2 łyżki

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

gruszka - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzyj z cukrem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

2. Ciągle ucierając dodawaj po jednym jajku.

3. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i migdały.

4. Ciasto przełóż do wysmarowanej Kasią i oprószonej mąką tortownicy o średnicy 26 cm.

5. Gruszki obierz, wykrój gniazda nasienne i natnij z góry. Skrop sokiem z cytryny.

6. Gruszki ułóż na cieście. Całość posyp cukrem. 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
http://www.facebook.com/przepisypl


Jagodowy sernik
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 170 �C Tortownica

Ø 24

Składniki:

mąka tortowa - 400 gramów

kakao - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier puder - 90 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

zmielony twaróg - 500 gramów

cukier puder - 90 gramów

jajka - 3 sztuki

budyń waniliowy - 3 łyżki

jagody - 20 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do 170 stopni. Mąkę, cukier, cukier puder, proszek do pieczenia kakao, jajo

i Kasię zagnieść. Ciasto zawinąć w folie i włożyć na 20 minut do lodówki. Masa serowa: Kasię

ucieramy z cukrem na puszysta masę, dodajemy po jednym żółtku, zanim dodamy kolejne żółtko

poprzednie musi być dokładnie roztarte.

2. Z białek ubijamy pianę.

3. Do masy margarynowej dodajemy ser, pianę z białek i budyń.

4. Formę tartową o średnicy 30cm posmarować Kasią i wysypać bułka tartą, wyłożyć ciastem.

5. Nałożyć masę serową na ciasto wysypać jagody. Piec około 1godziny.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Tarta z korzenną gruszką i masą migdałową
przepisy.pl

30 minut 6 osób Trudne

Składniki:

Carte d'Or Panna Cotta - 420 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier - 125 gramów

jajko - 2 sztuki

mielone migdały - 125 gramów

mąka - 25 gramów

sól - 1 szczypta

esencja migdałowa - 0.5 łyżeczek

mielony imbir - 1 łyżeczka

mielone goździki - 0.25 łyżeczek

gruszka - 3 sztuki

płatki migdałowe - 25 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 170°C/150°C (z termoobiegiem). Wysmarować kostką do pieczenia 6

foremek do mini tart o średnicy 10 cm z wyjmowanym dnem.

2. Kasię i cukier ubić na jasną i puszystą masę. Stopniowo dodawać po jednym jajku. Dodać

mielone migdały, mąkę, sól, przyprawy korzenne i esencję migdałową, wszystko dobrze

wymieszać.

3. Gruszki obrać, przekroić na pół i wydrążyć. Każdą połówkę gęsto ponacinać wzdłuż, zostawiając

nienaruszony czubek o długości 1 ½ cm.

4. W foremkach umieścić masę migdałową, Następnie w każdej ułożyć połówkę gruszki, lekko

rozszerzając naciętą część jak wachlarz.

5. Gruszki oprószyć dodatkowym cukrem, posypać wokół płatkami migdałowymi. Piec przez około

30-40 minut lub do czasu, gdy patyczek wbity w ciasto będzie suchy.

6. Przed wyjęciem z foremek odstawić do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.

7. Podawać na ciepło lub w temperaturze pokojowej z kulką lodów.
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Sernik z brzoskwiniami - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

60 minut 160 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

mąka - 1.5 szklanek

cukier - 0.4 szklanek

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 0.6
opakowań

mielony ser biały - 1 kilogram

cukier - 0.75 szklanek

jajko - 4 sztuki

śmietana - 0.5 szklanek

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

rodzynki - 2 łyżki

brzoskwinie - 1 puszka

cukier puder do oprószenia - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzyj z cukrem. Dodaj jajko. Na koniec wsyp mąkę i wszystko wymieszaj. Ciasto przełóż

na posypany mąką stół i szybko zagnieć. Zawiń w folię i odstaw na 20 minut do lodówki.

2. Schłodzonym ciastem wylep spód tortownicy. Formę wstaw do nagrzanego do 200 st.C

piekarnika i piecz, aż spód się przyrumieni (około 10 minut).

3. Miękką Kasię utrzyj z cukrem, a następnie dodawaj, ciągle ucierając po jednym jajku. Do masy

jajecznej dodaj ser, śmietanę, rodzynki i mąkę ziemniaczaną. Wszystko delikatnie wymieszaj.

4. Brzoskwinie osącz z zalewy i osusz na papierowym ręczniku. Pokrój na ćwiartki i ułóż na

podpieczonym spodzie sernika.

5. Na brzoskwinie wyłóż masę serową i wyrównaj powierzchnię sernika. Ciasto wstaw do

nagrzanego do 170 st.C piekarnika i piecz około 60 minut.

6. Upieczony i ostudzony sernik wyjmij z formy i posyp fantazyjnie cukrem pudrem. Możesz do

tego użyć wyciętego wcześniej z papieru szablonu.
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Ucierane ciasto gruszkowe z imbirem
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 �C Tortownica

Ø 26

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jajko - 4 sztuki

mąka - 2 szklanki

cukier brązowy - 1 szklanka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sproszkowany imbir - 2 łyżki

gruszka - 4 sztuki

sok z cytryny - 1 sztuka

cukier puder - 1 opakowanie

bułka tarta - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Obierz gruszki usuń z nich gniazda nasienne. Pokrój wzdłuż na ćwiartki. 2/3 Kasi utrzyj z

brązowym cukrem na puszystą masę.

2. Dodawaj stopniowo jajka i dalej ucieraj.

3. Do utartej jasnej, gładkiej masy dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia oraz imbir. Całość

dokładnie połącz.

4. Ciasto wyłóż do okrągłej formy o średnicy 26 cm, wysmarowanej resztą Kasi oraz obsypana

bułką tartą.

5. Obrane i wydrążona gruszki ponacinaj lekko wzdłuż, a następnie układaj na cieście w około

rantu. Lekko wciśnij je w masę.

6. Wszystkie gruszki posmaruj z wierzchu sokiem z cytryny – dzięki temu nie ściemnieją. Piecz w

temperaturze 180 stopni przez około 50 minut. Możesz sprawdzić czy ciasto jest już gotowe,

wciskając w nie czysty suchy drewniany patyczek. Gdy po wyjęciu będzie suchy, ciasto jest

gotowe.

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

0 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 200 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

mleko kokosowe - 100 mililitrów

sól - 1 sztuka

wiórki kokosowe - 2 łyżki

cukier - 2 łyżki

nektarynki - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzeć z cukrem i solą. Ciągle ucierając dodać po jednym jajka.

2. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodać do ciasta razem z mlekiem kokosowym.

Wymieszać.

3. Ciasto przełożyć do formy keksowej o długości 22 cm wyłożonej papierem do pieczenia.

4. Nektarynki umyć, usunąć pestki i pokroić na kawałki.

5. Owoce ułożyć na cieście. Wiórki kokosowe wymieszać z cukrem.

6. Ciasto posypać wiórkami z cukrem. Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika i piec około 35

minut. Następnie przykryj ciasto folią aluminiową i piecz jeszcze 15 minut.

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

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka - 4 łyżki

cukier - 6 łyżek

płatki owsiane - 2 łyżki

morele - 400 gramów

maliny - 100 gramów

Czarna porzeczka świeża lub mrożona -
100 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj krótko mikserem Kasię, mąkę i cukier.

2. Następnie za pomocą palców zagnieć ciasto w kruszonkę.

3. Dno żaroodpornej formy wysmaruj Kasią i posypać bułką tartą.

4. Owoce umyj. Większe pokrój, mniejsze pozostaw w całości. Wymieszać z płatkami owsianymi.

5. Do przygotowanej formy przełóż owoce.

6. Całość posyp kruszonką. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 20 minut w 200 st.C

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

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 200*C �C blacha do

pieczenia

Składniki:

cukier - 375 gramów

cukier waniliowy - 2 opakowania

Kostka do pieczenia Kasia - 375 gramów

sól jodowana - 1 szczypta

mąka - 600 gramów

pokrojone orzechy laskowe - 100 gramów

płatki owsiane (delikatne) - 75 gramów

jagody (lub maliny, porzeczki, jeżyny -
świeże lub mrożone, bez rozmrażania) -
750 gramów

papier do pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C (pieczenie z termoobiegiem: 180°C). Wymieszaj cukier, cukier

wanilinowy, 1 szczyptę soli, mąkę i orzechy laskowe.

2. W dużym garnku delikatnie rozpuść kostkę do pieczenia Kasia. Mieszankę cukru, mąki i

orzechów dodaj w całości do kostki do pieczenia Kasia i zamieszaj widelcem, tak aby powstała

kruszonka.



3. Dwie trzecie kruszonki wyłóż na blachę przykrytą papierem do pieczenia i lekko spłaszcz dłońmi.

Spód ciasta posyp płatkami owsianymi i przykryj warstwą jagód. Pozostałą kruszonkę ponownie

zamieszaj widelcem i posyp nią owoce.

4. Ciasto jagodowe z kruszonką piecz w rozgrzanym piekarniku 30–35 minut, aż uzyska złotawo-

brązowy kolor.
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