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12 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
NA OWOCNE PIECZENIE



Rabarbar i maliny pod kruszonką

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C żaroodporne

kokilki

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

maliny - 125 gramów

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.
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Czereśniowy placek - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 �C

Składniki:

czereśnie - 600 gramów

mąka pszenna - 1.5 szklanek

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

cukier puder - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

sok i skórka z cytryny - 0.5 sztuk

cukier waniliowy - 1 opakowanie

śmietana - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

konfitura brzoskwiniowa - 4 łyżki

płatki migdałowe - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i solą. Miękką Kasię utrzyj z cukrem pudrem i

cukrem wanilinowym. Dodaj śmietanę, sok i skórkę z cytryny.

2. Do powstałej masy ciągle mieszając wbijaj po jednym jajku, a następnie dodaj mąkę

wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

3. Umyte czereśnie pozbaw ogonków. 15 przekrój na połówki i delikatnie usuń pestki. Z

pozostałych możesz usunąć pestki za pomocą drylownicy.

4. Okrągłą formę o wymiarach 24 cm posmaruj Kasią i posyp płatkami migdałowymi.

5. Ciasto przełóż do formy. Na cieście ułóż wydrylowane owoce. Piecz 45 min w temp. 180 st.C.

6. Konfiturę brzoskwiniową podgrzej. Jeszcze gorące ciasto posmaruj konfiturą, udekoruj

połówkami pozostałych czereśni i posyp płatkami migdałowymi.
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Kruche ciasto z truskawkami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 170
gramów

mąka pszenna - 300 gramów

cukier - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

śmietana - 2 łyżki

żółtka - 2 sztuki

truskawki - 400 gramów

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Mąkę z proszkiem do pieczenia i miękką Kasią wymieszaj mikserem, dodaj cukier, żółtko i

śmietanę a następnie rękoma szybko zagnieć ciasto.

2. Zawiń je w folię aluminiową i włóż na 30 minut do lodówki.

3. Formę do tarty wysmaruj Kasią i oprósz mąką.

4. Po wyjęciu z lodówki rozwałkuj ciasto na grubość ½ cm i wyłóż nim przygotowana wcześniej

formę.

5. Nakłuj je widelcem i wstaw na 10 minut do nagrzanego do 200 °C piekarnika.

6. Truskawki umyj, obetnij szypułki i pokrój na ćwiartki. ¾ truskawek wysyp na podpieczone

ciasto, wyłóż na nie resztę pokruszonego w rękach surowego ciasta i wstaw ponownie do

gorącego piekarnika. Piecz około 25 minut, aż ciasto się zarumieni.

7. Na upieczone ciasto wysyp resztę truskawek i posyp cukrem pudrem.
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Owocowe z makiem (bezglutenowe) - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

koncentrat mąki domowej bezglutenowej -
250 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier - 125 gramów

mak niebieski - 80 gramów

proszek do pieczenia bezglutenowy - 1
łyżeczka

czereśnie - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i odstaw do przestygnięcia.

2. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i makiem.

3. Jaja ubij z cukrem na puch.

4. Ciągle ubijając, dodaj przestudzoną Kasię. A następnie mąkę wymieszaną z proszkiem i

makiem.

5. Tortownicę o średnicy 22cm wysmaruj Kasią i obsyp bezglutenową mąką.

6. Ciasto przełóż do formy.

7. Na cieście ułóż owoce.

8. Piecz w 180 st. C około 30 minut.
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Placek z rabarbarem

przepisy.pl

60 minut Łatwe

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

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).
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Placek z rabarbarem - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 2.33 szklanki

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

cukier - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

cukier waniliowy - 1 opakowanie

rabarbar - 600 gramów

truskawki - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 0.2
opakowań

cukier - 2 łyżki

mąka - 0.66 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj kruszonkę. Kostkę do pieczenia Kasia, cukier i mąkę wymieszaj mikserem, a

następnie zagnieć dłonią w kulkę. Zawiń w folię i odłóż na chwilę do zamrażarki.

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

z cukrem i cukrem waniliowym na puch.

3. Do masy jajecznej wlej rozpuszczoną Kasię. Wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji.

Następnie dodaj mąkę i wyrabiaj ciasto, aż będzie gładkie.

4. Ciasto przełóż do wysmarowanej kostką do pieczenia Kasia i obsypanej mąką formy o

wymiarach podstawy 22x27 cm.

5. Rabarbar umyj, osusz i pokrój na kawałki. Truskawki umyj i usuń z nich szypułki. Wszystko

ułóż na cieście.

6. Schłodzoną kruszonkę zetrzyj na tarce prosto na ciasto. Placek wstaw do nagrzanego

piekarnika i piecz około 45 minut w 180 st.C.
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Przysmak rabarbarowy

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 220 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 170 gramów

cukier - 220 gramów

woda - 125 mililitrów

jajko - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

rabarbar - 400 gramów

cukier puder do dekoracji - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Umyty i obrany rabarbar pokrój w cienkie plasterki.

2. Okrągłe naczynie żaroodporne posmaruj Kasią, włóż rabarbar, zasyp połową cukru.

3. Jajka ubij z cukrem na puszystą masę.

4. Wodę zagotuj z Kasią i wlej do ubitych jajek, cały czas mieszając.

5. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiej do masy i razem dokładnie ubij.

6. Rabarbar zalej ciastem i wstaw do piekarnika nagrzanego do 220 stopni C.

7. Piecz około 30 minut.

8. Gdy ciasto będzie rumiane, wyjmij z piekarnika.

9. Przed podaniem przykryj talerzem, odwróć do góry dnem i posyp cukrem pudrem.
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Sernik wiedeński z borówkami

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

80 minut 140 �C Tortownica o

średnicy 24cm

Składniki:

ser na sernik - 1 kilogram

jajka - 6 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 sztuk

cukier - 1 szklanka

cukier waniliowy - 1 opakowanie

kasza manna - 2 łyżki

skórka i sok z 1 pomarańczy

borówki - 250 gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

mąka - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do temp. 180C (bez termo obiegu).

2. W misie ucieramy margarynę z cukrem na jednolita masę i dodajemy pojedynczo jajka w

odstępach do połączenia się z masą.

3. Do masy wkładamy zmielony ser i miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Następnie

wsypujemy budyń i kasze mannę, mieszamy energicznie i bardzo dokładnie aż wszystkie

składniki się połączą i powstanie jednolita masa bez grudek. Na koniec wlewamy sok i skórkę

otartą z pomarańczy, mieszamy. Formę smarujemy masłem i mąką. Masę serową przekładamy do

formy. Wierzch posypujemy 1/2 przygotowanych borówek.

4. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180C i od razu zmniejszamy temperaturę do 140C

(grzałka góra i dół).Pieczemy 80 minut, studzimy w uchylonym piekarniku przez ok. 20 minut,

następnie wyjmujemy i pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia na kuchennej kratce. Zajmie

to około 2-3 godziny. Zimny sernik posypujemy pozostałymi borówkami.
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Sernik z rabarbarem

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

cukier - 125 gramów

cukier waniliowy - 1 łyżka

jajko - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

mąka ziemniaczana - 50 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

rabarbar - 500 gramów

jajko - 4 sztuki

cukier - 150 gramów

cukier waniliowy - 2 łyżki

chudy twaróg - 750 gramów

mąka ziemniaczana - 100 gramów

cukier puder - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do temperatury 180 stopni C.

2. Kasię utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszysta masę.

3. Dalej ucierając dodaj jajka, mąkę wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia.

4. Napełnij ciastem okrągłą formę wysmarowaną Kasią i piecz je przez 20 minut.

5. Rabarbar umyj, osusz i pokrój.

6. Oddziel żółtka od białek.

7. Kasię utrzyj z cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami.

8. Białka ubij na sztywną pianę.

9. Do masy dodaj twaróg, następnie mąkę ziemniaczaną, pianę i rabarbar.

10. Posmaruj ciasto masą twarogową i piecz dalsze 50 minut.



11. Po upieczeniu pozostaw w wyłączonym piekarniku jeszcze 10 minut.

12. Posyp cukrem pudrem.
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Śmietankowy czereśniowiec - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

mąka - 250 gramów

cukier - 200 gramów

maślanka - 200 mililitrów

jajka - 3 sztuki

kakao - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

śmietana - 800 gramów

twaróg - 200 gramów

cukier - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

budyń waniliowy - 1 sztuka

drylowane wiśnie z zalewy - 2 szklanki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku i wymieszaj z maślanką i roztrzepanymi jajkami.

2. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę, kakao i cukier.

3. Do sypkich składników wlej płynne i wymieszaj mikserem.

4. Formę o wymiarach 22x27cm wyłóż papierem do pieczenia.

5. Ciasto przełóż do formy, wyrównaj.

6. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w 180 st. C około 25 minut.

7. W misce wymieszaj mikserem: śmietanę, twaróg, cukier, jajka i budyń.

8. Podpieczone ciasto wyjmij z piekarnika, posmaruj częścią masy serowej i wyłóż na nią

równomiernie czereśnie.

9. Całość przykryj pozostałą masą serową.

10. Wstaw ponownie do piekarnika i piecz jeszcze 25-30 minut w 180 st. C.
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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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Truskawkowy bajer

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 250 gramów

cukier puder - 150 gramów

jajko - 4 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

śmietana - 125 mililitrów

proszek do pieczenia - 1 opakowanie

truskawki - 1.5 kilogramów

galaretka truskawkowa - 4 opakowania

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię z cukrem pudrem i cukrem waniliowym ucieramy na pulchną masę dodając kolejno po 1

żółtku.

2. Gdy składniki się połączą, dodajemy śmietanę i jeszcze trochę ucieramy.

3. Następnie należy wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia. Z białek ubijamy piane.

4. Do masy margarynowej dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Masę łączymy z pianą z

białek.

5. Ciasto wylewamy do wysmarowanej Kasią i wysypanej bułką tartą, owalnej formy tortowej o

średnicy 24 cm. Pieczemy około 1 godziny. Na upieczone i ostudzone ciasto układamy

oczyszczone truskawki i zalewamy ostudzoną, gęstniejącą galaretką, wstawiamy do lodówki na

około godzinę.
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