
 

WYPIEKI Z JABŁKAMI

przepisy.pl



Ciasto z jabłkami i cynamonem
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 �C forma do

tarty lub tortownica

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 2 sztuki

cukier puder - 150 gramów

żółtka - 6 sztuk

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

cukier waniliowy - 2 opakowania

jabłka szara reneta - 1000 gramów

cynamon - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Z mąki, Kasi, cukru i żółtek zagnieść ciasto dodając proszek

do pieczenia i podzielić na 2 równe części.

2. Pierwszą część rozwałkować i wyłożyć na blaszkę.

3. Ciasto nakłuć widelcem, posypać cynamonem.

4. Wyłożyć obrane i pokrojone w cząstki jabłka, posypać cukrem waniliowym i cynamonem.

Nałożyć drugą rozwałkowaną część ciasta. Piec około godziny. Posypać cynamonem lub cukrem

pudrem.

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 jabłkowymi różami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 200 �C okrągła

forma do ciasta o śr. 30 cm

Składniki:

cukier puder - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 180 gramów

mąka - 250 gramów

jajko - 1 sztuka

żółtko jajka - 1 sztuka

jabłka - 1.5 kilogramów

cynamon - 2 łyżeczki

woda - 125 mililitrów

sok z cytryny - 1 sztuka

budyń waniliowy bez cukru - 1 opakowanie

cukier - 2 łyżki

mleko - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Do mąki dodaj cukier puder, Kasię, jajko i żółtko. Wyrób ciasto.

2. Umyj i obierz jabłka. Usuń gniazda nasienne, a następnie pokrój jabłka w cienkie plasterki.

3. Plasterki jabłka z wodą i cytryną podgrzewaj w garnku przez ok. 3-5 minut (nie doprowadzaj do

wrzenia - jabłka należy jedynie zmiękczyć, żeby dało się modelować ich kształt).

4. Rozwałkuj ciasto. Wytnij w nim koło o średnicy 33 cm i ułóż równo w foremce o średnicy 30 cm

wysmarowanej margaryną (3 cm ciasta potrzebne na brzegi). Ułóż plasterki jabłek tak, żeby

tworzyły kształt małych różyczek. Układanie różyczek rozpoczynaj od warstwy zewnętrznej.

Dokładaj po jednym plasterku jabłka, formując z nich małe fale, aż do środka kwiatu. Kolejne kręgi

jabłek utworzą kształt różyczki. Układaj kolejne różyczki wzdłuż brzegu ciasta. Piecz w temp.

200°C (180°C, jeśli piekarnik jest wyposażony w termoobieg) przez 40-50 minut.

5. Kiedy ciasto piecze się w piekarniku, przygotuj budyń. Dodaj proszek do mleka i zagotuj zgodnie

z instrukcją na opakowaniu (jeśli masa wyszła zbyt gęsta, dodaj więcej mleka).

6. Poczekaj, aż sos nieco przestygnie, a następnie wylej go pośrodku ciasta. Oprósz cynamonem i

cukrem pudrem.



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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Szarlotka - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

cukier puder - 0.5 szklanek

mąka - 350 gramów

jajko - 1 sztuka

jabłka - 1.5 kilogramów

cukier - 4 łyżki

cynamon - 0.5 łyżeczek

Cukier puder do posypania

bułka tarta do formy

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę, Kasię, cukier i jajko.

2. Ciasto wyłóż na podsypany mąką stół i zagnieć w kulkę.

3. Podziel na dwie nierówne części. 1/3 ciasta zawiń w folię i odłóż do zamrażarki, 2/3 ciasta

również zawiń w folię i schowaj do lodówki.

4. Jabłka obierz i pokrój w kostkę. Włóż do rondla i upraż z cukrem i cynamonem. Wystudź.

5. Tortownicę o średnicy 26 cm. wysmaruj Kasią i posyp bułką tartą. Ciastem z lodówki wyłóż dno

i boki tortownicy.

6. Na ciasto wyłóż przestudzone jabłka, a na ich powierzchnię zetrzyj na tarce ciasto z

zamrażarki. Całość piecz około 40 minut w 200 st.C. Przed podaniem posyp cukrem pudrem.

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

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 190 �C

Składniki:

mrożone ciasto Philo - 1 opakowanie

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 50 gramów

jabłko - 1 kilogram

rodzynki - 50 gramów

migdały w plastrach - 50 gramów

rum - 1 łyżka

cukier - 50 gramów

bułka tarta - 35 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 75 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

cytryna - 1 sztuka

cukier puder - 1 opakowanie

mleko - 250 mililitrów

śmietana 30 % - 250 mililitrów

laska wanilii - 1 sztuka

jajko - 6 sztuk

cukier - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Sposób przygotowania ciasta: Z rolki rozmrożonego ciasta philo weź jeden płat – resztę ciasta

przykryj lnianą ściereczką.

2. Płaty ciasta posmaruj roztopioną Kasią i posyp po wierzchu cukrem.

3. Sposób przygotowania strudla: Migdały upraż w piekarniku lub na patelni na złoty kolor.

Rodzynki zalej rumem i odstaw na kilka minut. Jabłka obierz usuń gniazda nasienne, pokrój w

grube 1-2 cm kawałki.

4. Na patelni skarmelizuj połowę cukru – wysyp cukier na zimną patelnię, następnie gdy cukier

zacznie przybierać brązowy kolor, dodaj połowę jabłek i smaż je ciągle mieszając. Po chwili

dodaj Kasię oraz rum z rodzynek i sok z cytryny. Jabłka smaż jeszcze przez chwilę aby doszły w

środku. Przełóż do miski. Do gotowych jabłek dodaj rodzynki, migdały, skórkę z cytryny oraz bułkę



tartą. Całość wymieszaj dokładnie i odstaw do wystygnięcia.

5. Na brzeg przygotowanego płatu ciasta philo (posmarowanego roztopioną Kasią oraz

posypanego cukrem) nałóż odpowiednią ilość jabłek. Całość zroluj ściśle formując kształtną

roladę. Czynność powtórz z drugą roladą.

6. Każdą roladę ponakłuwaj wykałaczką i posmaruj z wierzchu pozostałą częścią Kasi. Piecz w

rozgrzanym do 190*C piekarniku przez około 20- 30 minut do momentu, aż strudel nabierze

złotego koloru. Po tym czasie roladę wyjmij z piekarnika odstaw do wystudzenia. Tuz przed

podaniem posyp cukrem pudrem.

7. Sposób przygotowania Sosu Waniliowego: Laskę wanilii przetnij wzdłuż na pół, wyciśnij,

zeskrob dokładnie miąższ, wszytko razem włóż do garnka ze śmietaną i mlekiem, zagotuj. W

misce, w kąpieli wodnej, utrzyj żółtka z cukrem. Powoli cały czas ucierając wlewaj do jajek gorący

płyn z wanilią. Miksuj aż sos zacznie gęstnieć.Przelej do sosjerki. Strudel podawaj z sosem

waniliowym i/lub lodami waniliowymi Carte d’ore .

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

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

masa makowa - 200 gramów

cukier puder - 140 gramów

jajka - 3 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

średnie jabłka - 3 sztuki

kasza manna - 5 łyżek

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

zmielone orzechy - 80 gramów

polewa czekoladowa

Carte d'Or Bakalia

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Jeśli jabłka są bardzo soczyste, odciśnij je

lekko na sicie. Kostkę do pieczenia Kasia rozpuść w rondelku. Jaja ubij z cukrem na puch.

2. Do masy jajecznej dodaj masę makowa, jabłka, kaszę, proszek do pieczenia i orzechy,

wymieszaj. Na koniec wlej, ciągle mieszając, rozpuszczoną kostkę do pieczenia Kasia.

3. Masę przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 22x28cm. Wstaw do

nagrzanego do 180 st.C piekarnika na 55 minut.

4. Upieczone ciasto pokrój na kawałki, polej polewą czekoladową i podawaj z lodami Carte d'Or

Bakalia.

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

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 2.75 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 1.2 sztuk

cukier - 0.75 szklanek

jajko - 1 sztuka

jabłko - 1.5 kilogramów

cukier - 1.5 szklanek

cynamon - 5 łyżeczek

rodzynki - 3 łyżki

płatki migdałowe - 0.5 szklanek

cukier - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 sztuk

mąka - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzyj z cukrem na puch, dodaj jajko i mąkę. Wszystko wymieszaj.

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

3. Do rondla wsyp cukier, gdy lekko zbrązowieje wlej 1/3 szklanki wody. Do otrzymanego karmelu

włóż obrane i pokrojone na kawałki jabłka i upraż. Na koniec dodaj cynamon, rodzynki i migdały.

Wymieszaj.

4. Schłodzonym ciastem wylep dno i boki dużej tortownicy. Dno nakłuj widelcem.

5. Masę jabłkową ostudź i przełóż do wyłożonej ciastem tortownicy. Z mąki, cukru i Kasi zagnieć

kruszonkę i odstaw do zamrażalnika by stwardniała.

6. Twarde ciasto na kruszonkę zetrzyj na tarce prosto na szarlotkę. Wstaw do nagrzanego

piekarnika i piecz około 40 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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Japoniec - VIDEO
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 250 gramów

cukier - 125 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

jajko - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

masa makowa - 400 gramów

cukier - 375 gramów

jajko - 5 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jabłko - 600 gramów

kasza manna - 8 łyżeczek

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

orzechy lub migdały - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Wszystkie składniki na ciasto włóż do miski miksera i wymieszaj. Następnie

zagnieć ciasto.

2. Tortownicę o średnicy 24 cm wysmaruj Kasią i posyp bułką tartą. Następnie wyłóż ją

przygotowanym ciastem. Nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika na 10

minut.

3. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Jeśli jabłka są bardzo soczyste odciśnij je

lekko na sicie.

4. Kostkę do pieczenia Kasia rozpuść w rondelku. Jaja ubij z cukrem na puch.

5. Do masy jajecznej dodaj masę makowa, jabłka, kaszę, proszek do pieczenia i orzechy,

wymieszaj. Na koniec wlej, ciągle mieszając łyżką, rozpuszczoną kostkę do pieczenia Kasia.

6. Masę przełóż na lekko podpieczony spód, wyrównaj powierzchnię i wstaw do nagrzanego do

180 st.C piekarnika na 45 minut.

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

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

mąka pszenna - 500 gramów

cukier - 350 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

cynamon - 1 szczypta

śmietana - 150 mililitrów

jabłka - 1 kilogram

żółtka - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Nadzienie: Jabłka obrać ze skórki, wyciąć gniazdka nasienne i pokroić na kawałki. Do małego

garnka wlać pół szklanki wody i wsypać jabłka.

2. Dusić całość mieszając do momentu, gdy jabłka będą miękkie. Na koniec dodać 10 dag cukru i

trochę cynamonu. Całość poddusić jeszcze około 5 minut uważając, żeby jabłka nie przywarły do

dna garnka.

3. Ciasto: Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i miękką Kasią. Następnie dodać resztę

cukru, żółtka i śmietanę.

4. Uwaga! Długi proces wyrabiania sprawia, że ciasto będzie twarde, więc należy starać się robić

to jak najszybciej. Jedną trzecią ciasta odłożyć na kruszonkę, a resztą odstawić na pół godziny do

lodówki.

5. Po pół godzinie wylepić schłodzonym ciastem spód i boki tortownicy wcześniej wysmarowanej

Kasią. Na koniec ciasto należy nakłuć widelcem i włożyć na 10 min. do piekarnika rozgrzanego

do temperatury 180 C.

6. Na tak przygotowanym spodzie ułożyć uprażone jabłka, a na całości powierzchni wyłożyć

ciasto przeznaczone na kruszonkę.

7. Szarlotkę piec przez 50 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni. W



zależności od indywidualnych upodobań gotową Szarlotkę można podawać na zimno, lub na

ciepło z lodami waniliowymi.

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

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 200 �C

Składniki:

mąka - 2 szklanki

cukier puder - 1 szklanka

jajka - 4 sztuki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

orzechy włoskie posiekane - 1 szklanka

jabłka - 3 sztuki

rodzynki - 0.5 szklanek

cukier wanliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię z cukrem pudrem i cukrem waniliowym utrzeć na puszystą masę. Kolejno dodawać żółtka.

2. Ubić pianę z białek. Stopniowo dodawać mąkę przesiana z proszkiem do pieczenia i sodą.

3. Na koniec dodać ubitą pianę z białek. Do masy dodać pokrojone w kostkę jabłka, posiekane

orzechy i namoczone oraz odsączone rodzynki.

4. Piec w temperaturze 200 stopni około 30-35 minut. Można ciasto posypać cukrem pudrem lub

udekorować orzechami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Jabłkowo-orzechowe muffinki z kruszonką
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C Forma do

muffinek

Składniki:

mąka - 200 gramów

cukier - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 100 gramów

jabłka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

jajko - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

kakao - 15 gramów

orzechy laskowe - 25 gramów

sól - 1 szczypta

mąka - 125 gramów

cukier - 75 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 75 gramów

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

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

Jabłka obierz ze skóry, pokrój w ćwiartki i wytnij gniazda nasienne. Jedno jabłko pokrój na 12

cząstek, pozostałe w małe kawałki.

2. 100 g Kasi w temperaturze pokojowej ubij mikserem na gładką masę ze 100 g cukru. Dodaj

jajko i dokładnie zmiksuj.

3. 200 g mąki wymieszaj z kakao oraz solą, następnie dodaj wraz z mlekiem do ubitej masy i

wymieszaj. Dodaj do ciasta kawałeczki jabłka i wymieszaj.

4. Przygotuj kruszonkę: 75 g cukru wymieszaj ze szczyptą soli, 125 g mąki oraz orzechami. 75 g

Kasi rozpuść w rondelku, dodaj do mąki i wymieszaj widelcem – powstałą kruszonkę odstaw.

5. Masę na muffinki wyłóż do foremek. Na wierzchu każdej z nich nałóż porcję kruszonki. Tak

przygotowane muffinki wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz przez 20 minut. Aby upewnić się,

czy babeczki są już upieczone, wykonaj próbę suchego patyczka. Upieczone muffinki pozostaw



do wystygnięcia.

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

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 200 �C

Składniki:

mąka - 1.75 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

jabłko - 2 sztuki

konfitura - 1 opakowanie

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Z mąki, Kasi, cukru, cukru waniliowego i jaja zagnieść ciasto na stolnicy.

2. Rozwałkować.

3. Z ciasta wycinać duże kwadraty tak żeby zwinąć połowę jabłka. Wydrążone połówki jabłka kłaść

na kwadraty, ułożyć konfiturę.

4. Wszystkie rogi ciasta zwinąć do środka wydrążenia, delikatnie zlepić i ułożyć na blaszce. Piec

na złoty kolor. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.
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Duszone jabłka na cygaretce z lodami
waniliowymi

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

4 minuty 160 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.3
opakowań

cukier puder - 1 szklanka

białko - 6 sztuk

mąka - 1 szklanka

jabłko - 1.5 kilogramów

cukier - 0.5 szklanek

cynamon - 1 łyżeczka

lody waniliowe - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obrać, pokroić w cząstki i dusić z cukrem i cynamonem przez ok 15 minut.

2. Kasię utrzeć z cukrem pudrem, dodać przesianą mąkę, a gdy masa będzie już dobrze

napowietrzona dodawać stopniowo białka. Dodawać białka bardzo powoli tak, aby masa się nie

zważyła.

3. Na macie sylikonowej rozprowadzić cienkie paski o szerokości ok 10 cm na całą długość maty.

Skrobką z ząbkami lub widelcem przeciągnąć po całej długości. Włożyć do piekarnika i kilka

minut do uzyskania złocistego koloru.

4. Zdjąć podważając skrobką lub nożem, tak aby się nie poparzyć i natychmiast przełożyć ciasto

na szklankę, tak aby uformować okrągły kształt – pozostawić na chwile do ostudzenia.

5. Ukształtowaną cygaretkę postawić na talerzu, następnie włożyć do środka uduszone jabłka.

Podawać z lodami waniliowymi.
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Fale Dunaju - VIDEO
przepisy.pl

60 minut Trudne

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

mąka - 2 szklanki

cukier - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 3 łyżeczki

kakao - 2 łyżki

mleko - 2 łyżki

jabłko - 2 sztuki

budyń śmietankowy - 2 opakowania

mleko - 800 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

czekolada - 1.5 opakowań

śmietanka 30% - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Jajka utrzyj

z cukrem na puch.

2. Ciągle ucierając dodaj mąkę i rozpuszczoną kostkę do pieczenia Kasia.

3. Ciasto podziel na dwie części. Do jednej z części dodaj kakao i mleko i wymieszaj.

4. Prostokątną formę o wymiarach podstawy 22x27 cm. wysmaruj kostką do pieczenia Kasia i

obsyp mąką. Do formy włóż najpierw jasne, a potem ciemne ciasto. Na cieście ułóż rzędami

cząstki obranych jabłek. Formę wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 35 minut w 180

st.C.

5. Przygotuj krem. Ugotuj budyń, przestudź go i zmiksuj z miękką kostką do pieczenia Kasia.

Krem wyłóż na wystudzone ciasto.

6. Przygotuj polewę. W rondelku podgrzewaj śmietankę z połamaną czekoladą, aż polewa stanie

się gładka. Przestudzoną polewą polej ciasto i odstaw do lodówki by stężało.
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Torcik jabłkowy
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  �C tortownica o

średnicy 21 cm

Składniki:

pokruszone czarne herbatniki - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

jabłka (najlepiej papierówki) - 1 kilogram

cukier - 100 gramów

żelatyna - 30 gramów

śmietanka kremówka 30% - 400 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. Herbatniki pokrusz tłuczkiem. Trzy łyżki herbatników odłóż do

dekoracji, resztę wymieszaj z rozpuszczoną Kasią.

2. Tortownicę o średnicy 21 cm wyłóż papierem do pieczenia, następnie przełóż do niej masę

herbatnikową i dociśnij łyżką.

3. Żelatynę zalej 1/3 szklanki zimnej wody i odstaw. Gdy napęcznieje 1/4 żelatyny odłóż, resztę

podgrzej, aby się rozpuściła. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i włóż do rondla.

4. Jabłka gotuj pod przykryciem, aż się uprażą.

5. Następnie zdejmij je z ognia, dodaj cukier i żelatynę. Wymieszaj składniki i wystudź.

6. Masę jabłkową wyłóż na herbatnikowy spód w tortownicy i odstaw do lodówki. Pozostałą

żelatynę rozpuść w kąpieli wodnej z łyżką gorącej wody. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z

cukrem pudrem i wymieszaj z żelatyną. Gotową masę śmietanową wyłóż na jabłka w tortownicy i

ponownie odstaw do lodówki. Przed podaniem udekoruj pozostałymi herbatnikami.
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Ciasto jabłkowo-marcepanowe
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 200 �C tortownica o

średnicy 24 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1 sztuka

mąka - 350 gramów

orzechy laskowe - 100 gramów

cukier - 150 gramów

żółtka - 3 sztuki

jabłka - 1 kilogram

rodzynki - 100 gramów

cukier - 100 gramów

masa marcepanowa - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Orzechy zmiel lub rozdrobnij w malakserze. W misce wymieszaj zmielone orzechy, cukier i

mąkę.

2. Dodaj żółtka, posiekaną Kasię i wymieszaj mikserem. Następnie przełóż ciasto na stół i

zagnieć. Zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki.

3. Jabłka obierz, przekrój na ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Następnie pokrój ćwiartki na

kawałki. Rodzynki zalej wrzątkiem, a gdy napęcznieją, odcedź przez sito.

4. Masę marcepanową zetrzyj na tarce o dużych oczkach i wymieszaj z jabłkami, cukrem i

rodzynkami.

5. Schłodzone ciasto podziel na dwie części w proporcji 3:2. Większą część ciasta rozwałkuj i

wyłóż nią tortownicę o średnicy 24 cm. Nakłuj widelcem.

6. Na ciasto w tortownicy wyłóż nadzienie. Całość przykryj pozostałym ciastem, rozwałkowanym

na cienki placek. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około godziny w 200 st.C.
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