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12 CIAST BEZ PIECZENIA



Arbuzowy przysmak - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 0 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

herbatniki - 300 gramów

cukier - 0.5 szklanek

woda - 3 łyżki

żelatyna - 50 gramów

jogurt naturalny, gęsty, np. grecki - 600
gramów

cukier puder - 0.5 szklanek

śmietana 30 % - 1 szklanka

arbuz - 800 gramów

grenadina - 100 mililitrów

czekoladowe cukierki - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię, cukier i wodę rozpuść w rondelku i wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami. Powstałą

masę wsyp do tortownicy o średnicy 26 cm., ugnieć łyżką i odstaw do lodówki.

2. Żelatynę namocz w 1/2 szklanki zimnej, przegotowanej wody i odstaw. Gdy napęcznieje,

podgrzej, aby się rozpuściła.

3. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem.

4. Jogurt wymieszaj z połową żelatyny, a następnie połącz z ubitą śmietanką.

5. Połowę kawałków arbuza odłóż. Resztę zmiksuj z grenadiną, a następnie wymieszaj z

pozostałą żelatyną.

6. Na spód ciasta wyłóż masę jogurtową, powtykaj w nią kawałki arbuza i odstaw na chwilę do

lodówki.

7. Gdy masa lekko stężeje, wylej na nią masę arbuzową i ponownie wstaw do lodówki na kilka

godzin.

8. Przed podaniem udekoruj cukiereczkami.

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


Biały puch - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Tortownica o średnicy 22 cm

Składniki:

herbatniki - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

mleczna czekolada - 1 opakowanie

biała czekolada - 3 opakowania

śmietana 36% - 600 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

żelatyna - 2 łyżki

wiórki czekoladowe - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj spód. Kasię rozpuść w rondelku razem z czekoladą. Wymieszaj w misce z

pokruszonymi herbatnikami.

2. Masę herbatnikową wyłóż na dno tortownicy o średnicy 22 cm i lekko ugnieć. Formę odstaw do

lodówki.

3. Żelatynę namocz w 1/3 szklanki zimnej, przegotowanej wody, aby napęczniała.

4. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej razem z 100ml słodkiej śmietanki, a następnie wymieszaj

z napęczniałą żelatyną. Ostudź.

5. Pozostałą, schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i wymieszaj delikatnie z

masą czekoladową.

6. Masę czekoladowo-śmietanową wyłóż na herbatnikowy spód.

7. Ciasto wstaw ponownie do lodówki, by dobrze stężało.

8. Gotowe udekoruj owocami i wiórkami czekolady.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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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 z 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
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Deser jaglany migdałowo-truskawowy

przepisy.pl

0 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

0 minut Bez pieczenia �C

Tortownica o średnicy 24cm

Składniki:

herbatniki waniliowe - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

kasza jaglana - 0.5 szklanek

sól - 1 szczypta

mleko kokosowe - 1 słoik

jogurt naturalny - 0.5 szklanek

śmietana 36% - 0.5 szklanek

drobny cukier - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

ekstrakt migdałowy - 0.5 łyżeczek

duże truskawki - 10 sztuk

domowa frużelina truskawkowa

Sposób przygotowania:

1. Spód: Ciasteczka kruszymy do otrzymania konsystencji piasku, dodajemy roztopioną Kasię i

mieszamy. Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.

2. Na papier wykładamy ciasteczka i wyrównujemy (otrzymany spód powinien być sypki).

3. Masa: Do rondla z 1,5 szklanki wrzącej wody wsypać kaszę i dodać sól. Doprowadzić do

wrzenia, zmniejszyć moc palnika i gotować na małym ogniu przez około 20 minut, do miękkości

lub do momentu, gdy cała woda odparuje. Przestudzić. Zmielić lub zmiksować blenderem na

gładka masę. W międzyczasie żelatynę zalać ¼ szklanki zimnej wody, odstawić do napęcznienia

na 10 minut. Po tym czasie podgrzać i wymieszać do jej rozpuszczenia (można to również zrobić

w mikrofali).

4. Do misy (ze zmiksowaną kaszą) dodać mleko kokosowe, jogurt naturalny, drobny cukier,

ekstrakt z migdałów. Zmiksować do połączenia i wymieszać z ubitą śmietaną. Dodać

rozpuszczona żelatynę i zmiksować. Otrzymana mikstura będzie dość rzadka. Przygotowaną

masę jaglaną przelać do tortownicy na spód z herbatników. Należy to zrobić bardzo delikatnie,

szczególnie na początku - bo spód jest dość sypki.

5. Odstawić do lodówki do lekkiego stężenia. Kiedy deser zacznie tężeć w jego środek, wokół



brzegów foremki ułożyć truskawki w całości. Można razem z szypułkami dla ozdoby - szypułki

powinny wystawać ponad masę. Schłodzić w lodówce, przez kilka godzin do momentu

całkowitego zastygnięcia masy. Przed podaniem na ciasto wyłożyć frużelinę truskawkową.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Deser z kaszą manną i malinami

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 0 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

mleko - 750 mililitrów

cukier - 1 szklanka

kakao - 3 łyżki

kasza manna - 290 gramów

płatków migdałowych - 1 opakowanie

konfitura malinowa

Sposób przygotowania:

1. Szklankę mleka wymieszać z kaszą manną.

2. Resztę mleka wlać do garnka, dodać cukier, kakao i Kasię.

3. Gdy całość się zagotuje dodać kaszę manną z mlekiem i gotować 3-5 min aż całość zgęstnieje,

cały czas mieszając.

4. Zdjąć z ognia i dodać migdały.

5. Przelać do płaskiego naczynia, ostudzić, wstawić do lodówki. Po wyjęciu z lodówki pokroić w

prostokąty. Podawać polane sosem malinowym.

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

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

banany - 6 sztuk

galaretka cytrynowa - 4 sztuki

sok z 1 cytryny - 1 sztuka

biszkopty podłużne - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku razem z 1/2 szklanki wody.

2. Gdy się zagotuje, wsyp 2 galaretki i mieszaj, aż się rozpuszczą.

3. Cztery banany zmiksuj razem z sokiem z cytryny i połącz z przestudzoną masą cytrynową.

4. Pozostałe galaretki rozpuść w połowie podanej na opakowaniu wody i odstaw do

przestygnięcia.

5. Tortownicę o średnicy 22cm wyłóż podłużnymi biszkoptami.

6. Na biszkopty wyłóż masę banano-cytrynową i odłóż na chwilę do lodówki, by masa zastygła. 

7. Pozostałe banany pokrój w plasterki, ułóż na masie i zalej tężejącą galaretką.

8. Gotowy deser odłóż na 2 godziny do lodówki, by dobrze stężał.
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Puszysty deser z winogronami - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

herbatniki - 300 gramów

cukier - 80 gramów

woda - 2 łyżeczki

mleko zagęszczone - 300 mililitrów

galaretka cytrynowa - 2 sztuki

galaretka kiwi - 1 sztuka

winogrona - 400 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię, cukier i wodę rozpuść w rondelku i wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami.

2. Powstałą masę przełóż do tortownicy o średnicy 26 cm, ugnieć łyżką i odstaw do lodówki.

3. Galaretkę kiwi rozpuść w połowie podanej na opakowaniu wody.

4. Galaretki cytrynowe rozpuść w 1/3 podanej na opakowaniu wody. Ostudź.

5. Schłodzone mleko ubij mikserem na sztywno.

6. Ciągle ubijając, wlewaj cienkim strumienie ostudzone galaretki cytrynowe.

7. Piankę wymieszaj z umytymi i osuszonymi winogronami.

8. Piankę z winogronami wyłóż na przygotowany wcześniej spód deseru.

9. Całość polej galaretką kiwi i odstaw do lodówki, by deser stężał.

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

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 0 �C

Składniki:

ser twarogowy - 0.5 kilogramów

jajko - 2 sztuki

cukier - 120 gramów

żelatyna - 10 gramów

galaretka - 2 opakowania

owoce sezonowe - 300 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

Sposób przygotowania:

1. Galaretki rozpuścić w połowie wody, a następnie wlać do formy w kształcie pierścienia.

2. Do galaretki dodaj umyte i obrane owoce.

3. Całość wstaw do lodówki, aby galaretka stężała.

4. Żelatynę zalej w rondelku 1/4 szklanki zimnej wody, odstaw na 5 minut.

5. Jajka włóż na 20 sekund do wrzątku, a następnie rozbij i utrzyj mikserem z cukrem.

6. Dodaj zmielony ser i miękką Kasię.

7. Wszystko wymieszaj mikserem.

8. Żelatynę lekko podgrzej, aby się rozpuściła.

9. Włóż do niej 2 łyżki masy serowej, wymieszaj, a następnie dodaj do reszty masy serowej.

10. Całość przełóż do formy na stężałą galaretkę.

11. Odstaw ponownie do lodówki na około 60 minut.

12. Przed podaniem formę zanurz na 5 sekund w ciepłej wodzie, potem przykryj dużym talerzem i

odwróć do góry dnem.
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Tarta czekoladowa z truskawkami bez
pieczenia

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Forma do tarty

Składniki:

słone krakersy - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

ciemna czekolada - 50 gramów

świeże truskawki - 15 sztuk

biała czekolada - 50 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

mleczna czekolada z całymi orzechami -
50 gramów

śmietanka 30% - 200 mililitrów

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

Sposób przygotowania:

1. Krakersy wrzucamy do blendera i miksujemy. Czekoladę z Kasią rozpuszczamy w kąpieli

wodnej lub w mikrofali. Zmiksowane krakersy wrzucamy do rozpuszczonej czekolady i dobrze

mieszamy. Gotową masę przełożyć do foremki i wygnieść masą całą formę od tarty łącznie z

bokami i wstawić do lodówki.

2. Następnie przygotowujemy masę. Do rondla wlewamy śmietankę i mocno podgrzewamy. Nie

gotujemy. Ściągamy z ognia i wrzucamy pokruszone czekolady, energicznie mieszając .

3. Następnie bierzemy truskawki, usuwamy szypułki i przecinamy je na pół. Wyciągamy spód z

lodówki i wlewamy masę do środka. Przygotowane truskawki układamy delikatnie wciskając

przecięciem w masę i wstawiamy do lodówki aż stężeje. Najlepiej smakuje następnego dnia.
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Tarta malinowa

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  �C tortownica o

średnicy 22 cm

Składniki:

herbatniki lub ciastka typu digestive - 150
gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 55 gramów

jogurt - 500 gramów

śmietanka 30% - 284 mililitry

żelatyna - 24 gramy

drobny cukier - 100 gramów

czerwona galaretka - 1 opakowanie

maliny - 200 gramów

syrop malinowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować spód tarty, dokładnie pokrusz herbatniki.

2. Rozpuść Kasię, wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami lub ciastkami typu digestive i ułóż w

tortownicy o średnicy 22 cm wyłożonej papierem do pieczenia.

3. Ubij jogurt, aby nadać mu gładką konsystencję. Ubij śmietankę 30% i wymieszaj z jogurtem.

Odstaw na bok.

4. Rozpuść żelatynę w 150 ml wody. Dodaj 75 g cukru i dokładnie wymieszaj, aż cukier się

rozpuści. Dodaj do miski z jogurtem i śmietanką 30% i rozlej masę na przygotowany spód ciasta.

Tartę włóż do lodówki na 2 godziny.

5. Przygotuj galaretkę według instrukcji na opakowaniu. Dodaj do niej syrop malinowy, jeśli go

używasz. Po podgrzaniu galaretki, zdejmij ją z ognia i mieszaj od czasu do czasu.

6. Ułóż maliny na cieście. Galaretkę wylej na wierzch ciasta i studź je przez kolejną godzinę.
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Tarta ze snickersami

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut Bez pieczenia �C

Forma o średnicy 24cm

Składniki:

ciasteczka Oreo - 300 gramów

gorzka czekolada - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

serek mascarpone - 250 gramów

masa kajmakowa - 1 opakowanie

biała czekolada - 70 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

batony Snickers - 3 sztuki

śmietana kremówka 36% - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj spód ciasta: Wszystkie składniki włożyć do malaksera i miksujemy do otrzymania

masy o konsystencji mokrego piasku.

2. Przygotowaną formę do tarty wykładamy papierem. Wysypujemy do niej ciasteczkową masę,

wcisnąć w dno i boki formy. Schłodzić do momentu przygotowania nadzienia.

3. Mascarpone włożyć do misy miksera i zmiksować z połową kajmaku, do gładkości. Białą

czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dodajemy roztopioną czekoladę z Kasią i miksujemy

do połączenia. 2 batonik snickers siekamy. Dodajemy do masy i mieszamy.

4. Gotową masę wykładamy na schłodzony spód. Wstawiamy do lodówki do momentu

zgęstnienia kremu, najlepiej na całą noc.

5. Kolejnego dnia ubijamy śmietanę kremówkę i wykładamy na tartą wyjętą z lodówki i

wyrównujemy. Ostatniego snickersa kroimy na 3 mm kawałki i posypujemy po wierzchu ubitej

śmietany.
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Tort z kaszy manny z galaretką i owocami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut bez pieczenia �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

biszkopty - 1 opakowanie

mleko - 0.5 litrów

kasza manna - 4 łyżki

jajko - 1 sztuka

cukier puder - 1 szklanka

galaretka pomarańczowa - 1 opakowanie

brzoskiwnie z puszki - 1 opakowanie

sok z 1 i 1/2 cytryny

Sposób przygotowania:

1. Mannę gotować z mlekiem przez ok.10 min.

2. Wychłodzić i dodać  jajo.

3. Wymieszać Kasię z cukrem pudrem - utrzeć na jednolitą masę.

4. Dodać mannę, utrzeć i dodać sok z cytryny.

5. Tortownicę wyłożyć biszkoptami, wylać na nie masę.

6. Na wierzch rozlać chłodną galaretkę i udekorować owocami.

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
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