
 

9 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
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przepisy.pl



Ciasto Kubuś
przepisy.pl

75 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C 22 x 30 cm

Składniki:

mąka pszenna - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 200 gramów

średnie jajka - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

herbata - 150 mililitrów

sok z 1/2 cytryny

cukier - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 250 gramów

sok typu Kubuś - 900 mililitrów

budyń śmietankowy - 3 opakowania

cukier - 50 gramów

Śmietanka 36% - 500 mililitrów

serek mascarpone - 250 gramów

cukier wanilinowy - 2 łyżeczki

cukier puder - 2 łyżeczki

starta mleczna czekolada - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię roztop w rondelku. Formę o wymiarach 22 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia. Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj

mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wymieszaj mikserem.

2. Następnie dodaj roztopioną Kasię i delikatnie wymieszaj łyżką. Masę przełóż do formy i piecz około 25 minut w 180° C.

Wystudź.

3. Sok z cytryny wymieszaj z cukrem i herbatą. Otrzymanym ponczem nasącz wystudzone ciasto w formie.

4. Trzy szklanki soku zagotuj, resztę wymieszaj z budyniem i cukrem. Do gotującego soku wlej rozpuszczony w soku budyń i

gotuj ciągle mieszając, aż masa mocno zgęstnieje. Zdejmij z ognia, przykryj folią spożywczą i wystudź.

5. Miękką Kasię Ekstra ubij na puch. Ciągle ubijając dodawaj po łyżce wystudzoną i zmiksowaną masę kubusiową.

6. Mascarpone wymieszaj ze śmietanką, cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Ubij mikserem na sztywny, puszysty krem.

7. Na ciasto w formie wyłóż najpierw masę owocową, a następnie masę śmietanową. Wyrównaj powierzchnię i odstaw do

lodówki na kilka godzin, by całość stężała. Przed podaniem posyp startą na tarce czekoladą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-kubus-516
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Budyniowiec
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

10 minut 180 °C 20x30

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 50 gramów

mąka pszenna - 250 gramów

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

żółtka - 4 sztuki

budyń śmietankowy - 2 opakowania

mąka - 2 łyżki

cukier - 1 szklanka

cukier waniliowy - 1 opakowanie

mleko - 1 litr

czkolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W misce łączymy Kasię, cukier, mąkę i wbijamy 1 jajko. Wyrabiamy ciasto na jednolita masę i rozwałkowujemy na dwa

jednakowe prostokąty. Każdy spód pieczemy pojedynczo w piekarniku w temp. 180°C przez około 10 minut. Jeden spód

zostawiamy w blasze i przygotowujemy masę budyniową.

2. Z jednego litra mleka odlewamy szklankę, a resztę zagotowujemy z Kasią i cukrem wanilinowym i cukrem(kryształ). Do

odlanego mleka dodajemy 4 żółtka, mąkę oraz budynie i miksujemy na jednolita masę.

3. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlewamy rozrobioną masę i intensywnie mieszamy by nie powstały grudki. Mieszamy

tak długo aż będzie gęste.

4. Gorącą masę wlewamy na pierwszy spód w blasze i przykrywamy drugim blatem. Wierzch ciasta polewamy polewą z

czekolady.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/budyniowiec-3019
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto czekoladowe z musem cytrynowym
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C

Tortownica o średnicy 24cm

Składniki:

jajka - 4 sztuki

cukier - 150 gramów

kakao - 45 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 115 gramów

sok z cytryny - 0.5 szklanek

cukier - 1 szklanka

żółtka - 4 sztuki

skórka otarta z 1 cytryny

śmietana kremówka 36% - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Spód: W misie miksera utrzeć żółtka z cukrem pudrem na jasną i gęstą masę. Dodać przesiane kakao i zmiksować. Masa

delikatnie zgęstnieje. W osobnym naczyniu ubijamy białka na sztywna pianę (uwaga! by ich nie przebić).Dodajemy piane do

masy kakaowej łyżka po łyżce, delikatnie mieszając przy pomocy szpatułki. Powinna powstać puszysta, kakaowa masa.

2. Formę o średnicy 24 cm wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy do niej masę, wyrównujemy. Ciasto wkładamy

do nagrzanego do 180°C piekarnika, na około 30-40 minut. Po upieczeniu wyjmujemy ciasto z piekarnika lecz pozostawiamy

je w zapiętej tortownicy. I przechodzimy do przygotowania musu cytrynowego.

3. Masa: W garnuszku zagotowujemy sok z cytryny z połową szklanki cukru aż do rozpuszczenia i zdejmujemy z palnika. W

misie miksera ucieramy żółtka z pozostałą połową cukru aż powstanie tzw. kogiel-mogiel.

4. Do kogla-mogla dodajemy stopniowo gorący sok cytrynowy, miksując cały czas. Następnie całość przelewamy z powrotem

do garnuszka i gotujemy masę. Trzeba uważać aby jej nie przypalić. Gorącą masę przelewamy z powrotem do misy miksera i

ubijamy przez kilkanaście minut, aż masa się całkowicie wystudzi i podwoi objętość.

5. Następnie rozmiękczamy Kasię (najlepiej na kilka sekund w mikrofali). Łyżka po łyżce dodajemy miękką Kasię do ubitej

masy, cały czas miksując.

6. Dodajemy otartą skórkę z cytrusów i miksujemy. W osobnym naczyniu ubijamy śmietanę kremówkę. Dodajemy ją do

zmiksowanej masy, delikatnie mieszając szpatułką. Masę cytrusową przekładamy na wystudzony spód czekoladowy,

wyrównujemy. Chłodzimy w lodówce przez kilka godzin, najlepiej przez całą noc. Przed podaniem dekorujemy ubitą

śmietaną i skórką otartą z cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-czekoladowe-z-musem-cytrynowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Migdałowiec z winogronami
przepisy.pl

125 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C 22 x 30 cm

Składniki:

mąka pszenna - 400 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

cukier puder - 150 gramów

cukier - 350 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier wanilinowy - 15 gramów

średnie jajka - 8 sztuk

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

płatki migdałowe - 100 gramów

śmietanka 30% - 500 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

żelatyna - 10 gramów

zielone galaretki - 3 opakowania

zielone winogrona bezpestkowe - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Żółtka oddziel od białek. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder, cukier wanilinowy, żółtka i

posiekaną Kasię. Masę przełóż na stół i szybko zagnieć. Otrzymane ciasto podziel na dwie części, zawiń w folię i odstaw na

30 minut do lodówki.

2. Kawałki schłodzonego ciasta oprósz mąką, ułóż na 2 arkuszach papieru do pieczenia i rozwałkuj na cienkie placki

wielkości formy (22 x 30 cm). Ciasto włóż razem z papierem do foremek. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 15

minut w 180 °C.

3. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodaj mąkę ziemniaczaną. Pianę podziel na dwie części i

rozsmaruj na cieście w każdej blaszce.

4. Posyp płatkami migdałowymi. Foremki z ciastem wstaw do nagrzanego do 150 °C piekarnika i piecz około 30 minut.

Żelatynę zalej 1/4 szklanki zimnej przegotowanej wody. Gdy napęcznieje, podgrzej w kąpieli wodnej, aby się rozpuściła.

5. Galaretki rozpuść w połowie podanej na opakowaniu ilości wody i wystudź. Włóż do nich umyte winogrona. Gdy galaretka

z winogronami zacznie tężeć, schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem. Pod koniec ubijania dodaj

przestudzoną żelatynę.

6. Jeden upieczony placek ciasta włóż ponownie do formy i wyłóż na niego najpierw winogrona z galaretki, a następnie

tężejącą masę galaretkową.

7. Na galaretkę wyłóż masą śmietanową i równo rozprowadź. Całość przykryj drugim plackiem upieczonego ciasta i lekko

dociśnij dłońmi. Ciasto wstaw na kilka godzin do lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/migdalowiec-z-winogronami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karpatka
przepisy.pl

45 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

50 minut 200 °C

tortownica o średnicy 24 cm

Składniki:

mąka pszenna - 150 gramów

woda - 250 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

jajka duże - 4 sztuki

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

mleko - 750 mililitrów

cukier - 125 gramów

żółtka - 5 sztuk

mąka ziemniaczana - 40 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

cukier puder - 100 gramów

woda - 2 łyżki

kolorowe barwniki spożywcze

Sposób przygotowania:

1. Wodę zagotuj w rondelku razem z Kasią i szczyptą soli. Wsyp mąkę i energicznie mieszaj, aż ciasto odejdzie od ścianek

naczynia i utworzy zwartą kulkę.

2. Ciasto zdejmij z ognia i lekko przestudź. Mieszając mikserem dodawaj po jednym jajku. Dwie łyżki ciasta odłóż do małej

szprycki, resztę podziel na dwie części.

3. Dwie tortownice o średnicy 24 cm (lub jedną dwukrotnie) wysmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia. W formach

rozsmaruj łyżką porcje ciasta. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika i piecz około 35 minut.

4. Z pozostałego ciasta wyciśnij na papier do pieczenia malutkie kuleczki. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 15

minut w 200°C.

5. Pół litra mleka zagotuj. Pozostałe mleko zmiksuj z cukrem, mąką ziemniaczaną, mąką pszenną i żółtkami. Mleko z

dodatkami wlej do gotującego mleka i mieszaj, aż masa zgęstnieje.

6. Otrzymany krem budyniowy przykryj folią spożywczą, aby nie zrobił się kożuch i wystudź. Kasię zmiksuj, dodając po łyżce

wystudzony krem.

7. Blaty ciasta przełóż przygotowanym kremem i lekko dociśnij. Cukier puder utrzyj z odrobiną wody na gładki lukier.

8. Lukier podziel na kilka części i każdą zabarw odrobiną barwnika. Ptysiowe kuleczki mocz w lukrze, nadziewaj na

wykałaczki i wbij np. w połówkę jabłka by zastygły. Gotową karpatkę udekoruj kolorowymi kuleczkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karpatka-8484
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto zielone jak Shrek
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 160°C °C

Tortownica o średnicy 24cm

Składniki:

jajka - 3 sztuki

cukier - 65 gramów

mąka tortowa - 65 gramów

mielone migdały - 2 łyżki

sok w zielonym kolorze - 500 mililitrów

budyń waniliowy bez cukru - 1 opakowanie

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

napój Frugo zielony - 250 mililitrów

żelatyna - 1 łyżka

Śmietanka 36% - 1.5 szklanek

cukier puder - 40 gramów

ciastka Delicje - 1 opakowanie

zielona galaretka(która tężeje z kiwi) lub agar agar do kupienia w
sklepach ze zdrową żywnością - 1 opakowanie

dojrzałe kiwi - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzewamy do 160°C. Całe jajka ubijamy z cukrem do uzyskania puszystej i białej masy.

2. Mąkę mieszamy z migdałami i delikatnie wsypując powoli ręcznie mieszamy z masą jajeczną. Przygotowaną masę

wylewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika na 20-30 minut . Po upieczeniu

wystudzony biszkopt odwracamy do góry nogami i usuwamy papier z ciasta.

3. Następnie przygotowujemy masę budyniową tzn. z 500 ml soku odlewamy 1 szklankę. Dodajemy do niej proszek

budyniowy i mieszamy rózgą kuchenną. Pozostałą część soku wlewamy do rondelka i wstawiamy na mały ogień. Gdy sok

zacznie się gotować, wlewamy stopniowo wcześniej wymieszaną resztę soku z proszkiem budyniowym i ciągle mieszamy

rózgą kuchenną. Mieszamy tak do momentu aż uzyskamy gęstą masę. Odstawiamy do częściowego ostygnięcia.

4. Miękką Kasię ucieramy mikserem, a następnie dodajemy stopniowo zielona masę. Miksujemy całość do połączenia

składników.

5. Masę przekładamy na upieczony biszkopt i układamy delicje. Musimy pamiętać , że delicje układamy dopiero na

wystudzony budyń. Kolejną czynnością jest wykonanie zielonej pianki tzn. do rondla wlewamy sok Frugo, wsypujemy

żelatynę i czekamy aż napęcznieje po czym zaraz wstawiamy do zagrzania (uwaga: nie gotować!). Stale mieszając i

odstawiamy do wystudzenia. Śmietanę z cukrem pudrem ubijamy w misie miksera. Pod koniec ubijania wlewamy tężejące

zieloną masę. Uwaga nie może być za ciepła.Gotową masę przelewamy na budyń z delicjami. Odstawiamy do lodówki aby

się ścięła.

6. Gdy nasza pianka jest już ścięta, zajmujemy się ostatnią warstwą. Galaretkę, która tężeje z kiwi przygotowujemy według

zaleceń producenta . Zanim wylejemy tężejącą galaretkę to na piance układamy cienkie plastry kiwi. Wstawiamy ciasto do

lodówki najlepiej na kilka godzin. Przed podaniem ciasto możemy udekorować posiekanymi orzeszkami pistacjowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-zielone-jak-shrek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kruche ciasto z budyniową pianką i owocami
przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Blacha 24cm x 24cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 1 opakowanie

mąka - 430 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

cukier puder - 1.5 szklanek

olej - 100 mililitrów

jajka - 5 sztuk

budyń śmietankowy - 2 opakowania

maliny - 400 gramów

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Żółtka oddziel od białek. Do miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia, 1/2 szklanki cukru pudru, żółtka i szczyptę soli. Dodaj

Kasię i wymieszaj lekko mikserem.

2. Masę przełóż na podsypany mąką stół i zagnieć gładkie ciasto. Podziel na dwie części w proporcji 2:3. Zawiń w folię i

odłóż do zamrażarki na co najmniej 30 minut.

3. Po tym czasie większą część ciasta rozwałkuj i wylep nim, wyłożoną papierem do pieczenia, blaszkę o wymiarach 24x24

cm. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz ok. 15 minut w 180 st.C. Odstaw do wystygnięcia.

4. Białka ubij na sztywną pianę razem z cukrem pudrem. Ciągle miksując wsyp najpierw budynie, a następnie wlej cienką

stróżką olej.

5. Powstałą piankę wyłóż na podpieczonym spodzie, wyrównaj. Na piance ułóż owoce.

6. Na wierzch zetrzyj, na tarce o dużych oczkach, pozostałe ciasto. Placek włóż do piekarnika rozgrzanego do temperatury

180 st. C i piecz około 30 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kruche-ciasto-z-budyniowa-pianka-i-owocami-12057
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kopiec kreta na blachę
przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 350 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

jajka - 5 sztuk

cukier - 200 gramów

gorąca woda - 200 mililitrów

kakao - 3 łyżki

śmietanka 30% - 500 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

galaretka cytrynowa - 1 sztuka

starta mleczna czekolada - 25 gramów

banan - 6 sztuk

sok z 1 cytryny

Sposób przygotowania:

1. Kasię roztop w rondelku. Żółtka oddziel od białek. Cukier utrzyj z żółtkami, wlej roztopioną Kasię i gorącą wodę, ubij

mikserem.

2. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Na koniec dodaj ubite na sztywną pianę białka i delikatnie

wymieszaj.

3. Masę przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia prostokątnej formy o wymiarach 22 x 28 cm. Wstaw do nagrzanego do

180 st.C piekarnika i piecz około 45 minut.

4. Ciasto wystudź. Nierówny wierzch ciasta zetnij i pokrusz w dłoniach. Spód ułóż ponownie w formie.

5. Galaretkę rozpuść w 2/3 szklanki gorącej wody i przestudź. Banany obierz, skrop sokiem z cytryny i polej galaretką.

6. Gdy galaretka na bananach zacznie lekko tężeć przełóż banany na ciasto w formie. Pozostałą galaretkę przełóż do

rondelka i delikatnie rozpuść. Przestudź.

7. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem. Ciągle ubijając wlewaj cienkim strumieniem wystudzoną

galaretkę. Wsyp czekoladę i wymieszaj.

8. Przygotowaną masę śmietanową wyłóż na banany i równo rozprowadź. Kilka razy stuknij foremką o blat stołu aby masa

dokładnie wypełniła przerwy między bananami.

9. Całość posyp pokruszonym ciastem i lekko dociśnij dłonią. Odstaw na kilka godzin do lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kopiec-kreta-na-blache-8737
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto Ptasie Mleczko
przepisy.pl

70 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 °C 27 x 17 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mąka pszenna - 170 gramów

cukier - 150 gramów

jajka - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

śmietanka 30% - 700 mililitrów

śmietanka Śnieżka w proszku - 1 opakowanie

cukier puder - 2 łyżki

żelatyna - 20 gramów

kawa rozpuszczalna - 3 łyżeczki

gorzka czekolada - 80 gramów

śmietanka 30% - 80 mililitrów

dżem z czarnej porzeczki - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię roztop w rondelku i przestudź. Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Na

koniec dodaj Kasię i delikatnie wymieszaj łyżką.

2. Ciasto przełóż do wyłożonej na dnie papierem do pieczenia formy o wymiarach 27 x 17 cm. Piecz około 30 minut w 180°

C. Wystudź i przetnij na dwa blaty.

3. Jeden blat ciasta ułóż ponownie w formie i posmaruj cienko dżemem. Kawę rozpuść w trzech łyżkach gorącej wody.

Żelatynę zalej 1/2 szklanki zimnej, przegotowanej wody. Gdy napęcznieje, podgrzej w kąpieli wodnej, aby się rozpuściła.

4. Śmietankę ubij na sztywno razem ze Śnieżką i cukrem pudrem. Gdy masa będzie sztywna, wlej cienkim strumieniem, cały

czas ubijając, rozpuszczoną żelatynę. Otrzymaną masę podziel na dwie części. Do jednej dodaj rozpuszczoną kawę i

wymieszaj.

5. Na ciasto w formie wyłóż najpierw jasną piankę, a następnie piankę kawową.

6. Całość przykryj drugim blatem ciasta i delikatnie dociśnij. Śmietankę podgrzej, dodaj posiekaną czekoladę i wymieszaj.

Otrzymaną polewą posmaruj wierzch ciasta. Odstaw do lodówki na kilka godzin, by całość dobrze stężała.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-ptasie-mleczko
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

