ROZPOCZNIJ SEZON
NA RABARBAR!
7 SPRAWDZONYCH PRZEPISÓW

przepisy.pl

Migdałowe ciasto z rabarbarem
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 120 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów
zmielone migdały - 50 gramów
cukier - 50 gramów
żółtko - 1 sztuka
kwaśna śmietana - 1 łyżka
proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

25 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
55 minut

180 °C

białka - 5 sztuk
drobny cukier - 350 gramów
mąka ziemniaczana - 1 łyżka

20x20 cm

rabarbar - 500 gramów
mąka ziemniaczana - 2 łyżki
płatki migdałowe - 10 gramów

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie składniki ciasta siekamy nożem na stolnicy i zagniatamy gładkie ciasto. Zawijamy w folię i odkładamy na 30
minut do lodówki.
2. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy i wylepiamy nim dno wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 20x20 cm.
Nakłuwamy ciasto widelcem i wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika na 15 minut.
3. Rabarbar myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem i kroimy na kawałki o długości około 2 cm.
4. Na podpieczony spód wykładamy kawałki rabarbaru i lekko oprószamy mąką ziemniaczaną.
5. Białka ubijamy na sztywno. Następnie dodajemy stopniowo cukier i cały czas miksujemy, aż masa będzie gęsta i lśniąca.
Pod koniec miksowania dodajemy mąkę ziemniaczaną.
6. Masę bezową wykładamy na rabarbar. Pieczemy w temp. 180°C przez ok. 15-20 min do lekkiego zarumienienia.
Następnie wyłączamy piekarnik i zostawiamy w nim ciasto jeszcze na 25 minut. Wyjmujemy z pieca i zostawiamy do
wystygnięcia. Przed podaniem posypujemy uprażonymi na suchej patelni migdałami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Placek serowo-rabarbarowy
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie
mąka - 3 szklanki
cukier - 0.5 szklanek
cukier waniliowy - 2 łyżeczki
cynamon - 0.5 łyżeczek
Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów
cytryna - 1 sztuka

25 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
60 minut

180 °C

cukier puder - 1 szklanka
twaróg sernikowy - 600 gramów
budyń waniliowy - 1 opakowanie

22x28 cm

jajka - 3 sztuki
rabarbar - 500 gramów

Sposób przygotowania:
1. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. W misce wymieszaj mąkę z cukrem, cukrem wanilinowym, cynamonem i
rozpuszczoną Kasią, tak by powstała kruszonka.
2. 3/4 kruszonki przełóż na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę o wymiarach 22x28 cm i lekko dociśnij. Wstaw do
nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz około 15 minut.
3. Rabarbar umyj, osusz i potnij na 5 centymetrowe kawałki. Cytrynę sparz, osusz, zetrzyj z niej skórkę i wyciśnij sok.
4. Kasię utrzyj z cukrem pudrem i skórką z cytryny. Dodaj jajka, twaróg, sok z cytryny i budyń w proszku, wymieszaj.
5. Masę serową wyłóż na podpieczony kruchy spód i równo rozprowadź.
6. Na masie ułóż kawałki rabarbaru i posyp pozostałą kruszonką. Wstaw ponownie do piekarnika i piecz około 45 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Bezglutenowe crumble z rabarbarem
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 60 gramów
cukier - 150 gramów
mąka kukurydziana - 30 gramów
mąka ryżowa - 30 gramów
mąka ziemniaczana - 1 łyżka
płatki migdałowe - 2 łyżki
rabarbar - 400 gramów

20 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
20 minut

200 °C

foremki na tartaletki
Sposób przygotowania:
1. Rabarbar umyj i pokrój na 2 centymetrowe kawałki. Dodaj 2/3 cukru i mąkę ziemniaczaną, wymieszaj.
2. Cztery tartaletki posmaruj Kasią i przełóż do nich rabarbar.
3. W misce wymieszaj mikserem: mąkę kukurydzianą, ryżową, łyżkę wody, pozostały cukier i Kasię.
4. Ciasto zagnieć dłonią w kulkę, a następnie rozdziel widelcem na kruszonkę.
5. Otrzymaną kruszonkę wyłóż na rabarbar w tartaletkach.
6. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika i piecz około 20 minut. 5 minut przed końcem pieczenia posyp crumble
płatkami migdałowymi.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Torcik rabarbarowy
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów
cukier - 250 gramów
mąka - 250 gramów
jajka - 4 sztuki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cukier puder - 100 gramów
sok z pomarańczy - 100 mililitrów

40 minut

Średnie

Wskazówki pieczenia:
40 minut

żółtka - 3 sztuki
żelatyna - 2 łyżeczki
śmietanka 30% - 1 szklanka

180 °C

rabarbar - 500 gramów
cukier żelujący - 50 gramów

forma na tartę o średnicy 26 cm

śmietanka 30% - 1 szklanka
cukier puder - 1 łyżeczka
pistacje do dekoracji

Sposób przygotowania:
1. Miękką Kasię utrzyj z cukrem, dodając pojedynczo jajka. Następnie dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i
wymieszaj.
2. Okrągłą karbowaną formę do ciasta z owocami o średnicy 26-28 cm wysmaruj Kasią i oprósz mąką. Ciasto przełóż do
formy i piecz w 180 st.C około 40 minut. Wystudzone ciasto wyjmij z formy i odwróć do góry dnem.
3. Rabarbar umyj i pokrój na 2-3 centymetrowe kawałki. Zalej wrzątkiem i podgrzewaj przez 5 minut. Wyjmij łyżką cedzakową
i wystudź. 50 ml wywaru zachowaj.
4. Żelatynę namocz w odrobinie zimnej wody. Sok z pomarańczy wymieszaj z cukrem pudrem i żółtkami. Zagotuj i wymieszaj
z żelatyną. Wystudź.
5. Szklankę śmietanki ubij i wymieszaj z wystudzonym kremem. Wyłóż na ciasto. Cukier żelujący zagotuj z 50 ml wywaru z
gotowania rabarbaru i wystudź.
6. Na kremie rozłóż rabarbar i posmaruj zżelowanym syropem. Pozostałą śmietankę ubij z łyżeczką cukru pudru i
zagęstnikiem. Ciasto udekoruj ubitą śmietanką i posyp posiekanymi pistacjami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Placek z rabarbarem
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 50 dekagramów
Kostka do pieczenia Kasia - 25 dekagramów
cukier - 25 dekagramów
żółtko - 3 sztuki
rabarbar - 2 kilogramy
białko - 3 sztuki
cukier kryształ - 5 łyżek

60 minut

Łatwe

cukru - 15 dekagramów
biszkopty - 10 dekagramów

Sposób przygotowania:
1. Mąkę przesiać na stolnicę, posiekać z Kasią, dodać cukier, żółtka i szybko zagnieść ciasto.
2. Uformować z niego kulę, zawinąć w folię i włożyć na 2 godziny do lodówki.
3. Rabarbar umyć, osuszyć, obrać z zewnętrznej cienkiej skórki i pokroić na kawałki długości 3 cm.
4. Ciasto rozwałkować na oprószonej mąką stolnicy, a następnie przenieść je do formy i nakłuć widelcem.
5. Wysoko wylepić ciastem brzegi formy.
6. Równomiernie posypać drobno pokruszonymi biszkoptami.
7. Rabarbar rozłożyć gęsto na cieście.
8. Piec około 30 minut na środkowym poziomie piekarnika nagrzanego do 200 stopni C.
9. Z białek ubić sztywną pianę, pod koniec ubijania dodać stopniowo 15 dag cukru.
10. Lekko przestudzony placek posypać 3-5 łyżkami (zależnie od upodobań) cukru kryształu i za pomocą noża lub łopatki
pokryć równomiernie pianą.
11. Zapiekać w letnim piekarniku przez 10-15 min (aż piana lekko zbrązowieje).
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Crostata z rabarbarem
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów
mąka - 250 gramów
cukier - 100 gramów
jajko - 1 gram
sól - 1 szczypta
bułka tarta - 2 łyżki
rabarbar - 700 gramów

90 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
30 minut

czerwony sok - 0.5 szklanek
żelfix - 1 opakowanie
cukier - 330 gramów

200 °C

Forma do tarty o średnicy 24 cm
Sposób przygotowania:
1. Rabarbar umyć i pokroić w kawałki. Włożyć do rondla, wymieszać z sokiem i żelfixem, zagotować. Następnie dodać cukier
i gotować kilka minut, aż zniknie piana. Wystudzić. (Można przygotować wcześniej.)
2. W misce wymieszać mąkę, sól, cukier, Kasię i jajko. Odrobinę białka zostawić do posmarowania ciasta. Wszystko razem
zagnieść na gładkie ciasto. Zawinąć w folię i odłożyć na godzinę do lodówki.
3. Dno okrągłej formy o średnicy 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia, boki posmarować Kasią i oprószyć mąką. 3/4
schłodzonego ciasta rozwałkować na cienki placek i położyć na formie. Ciastem wylepić dno i boki formy.
4. Ciasto oprószyć bułką tartą, a następnie wyłożyć na nią masę rabarbarową. Brzegi ciasta zawinąć do wewnątrz na masę.
5. Pozostałe ciasto rozwałkować i pociąć radełkiem na 1 centymetrowe paski. Z przygotowanych pasków ułożyć na cieście
kratkę.
6. Pozostawione białko roztrzepać i posmarować nim kratkę z ciasta. Całość wstawić do nagrzanego do 200°C piekarnika i
piec około 30 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Rabarbar i maliny pod kruszonką
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 225 gramów
Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów
brązowy cukier - 125 gramów
świeży rabarbar - 250 gramów
drobny cukier - 50 gramów
skórka z połowy niewoskowanej cytryny
starty imbir - 1 łyżeczka

15 minut

Łatwe

maliny - 125 gramów

Wskazówki pieczenia:
30 minut

180 °C

żaroodporne kokilki
Sposób przygotowania:
1. Piekarnik nagrzej do 180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4). Wsyp mąkę do miski.
Dodaj Kasię pokrojoną w kostkę. Ucieraj składniki do uzyskania drobnej kruszonki. Dosyp brązowego cukru.
2. Umyj rabarbar i pokrój go na 1-2 cm kawałki. Dodaj do niego cukier, starty korzeń imbiru i skórkę z cytryny. Dosyp malin.
Mieszankę włóż do żaroodpornych kokilek i obficie przykryj kruszonką.
3. Kokilki włóż do piekarnika i piecz przez 30 minut, aż kruszonka nabierze złotego koloru. Wyjmij kokilki i odłóż do
wystygnięcia.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

