


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
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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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http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto czekoladowe z wiśniami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 250 gramów

cukier - 250 gramów

mleko skondensowane słodzone - 1
szklanka

jajko - 4 sztuki

ciemne kakao - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 1 opakowanie

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

cukier puder - 250 gramów

wydrylowane wiśnie - 400 gramów

polewa czekoladowa - 1 opakowanie

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj mąkę, kakao i proszek do pieczenia.

2. Jajka ubij z cukrem i skondensowanym mlekiem, a następnie dodaj mąkę i wszystko

wymieszaj.

3. Powstałe ciasto przełóż do posmarowanej Kasią i wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy

o średnicy 23 cm i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. przez ok. 40-50 min.

4. Usuń ścianki tortownicy.

5. Z upieczonego ciasta delikatnie zetnij górną część i odłóż na bok.

6. Z pozostałego ciasta wybierz środek, pozostawiając około 1 cm ciasta na spodzie i na bokach.

7. Wyjęte ciasto pokrusz jak najdrobniej.

8. Masa: Kasię utrzyj z cukrem pudrem na puszysty krem.

9. Dodaj wiśnie i pokruszone kawałki ciasta.

10. Dokładnie wymieszaj.

11. Kremową masę wiśniową wyłóż na spód ciasta, a następnie nakryj ściętym wierzchem.



12. Ciasto polej polewą czekoladową i udekoruj wiśniami.
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Ciasto kokosowe

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 �C

Składniki:

jajko - 6 sztuk

mąka pszenna - 250 gramów

cukier - 250 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

mleko - 750 mililitrów

mąka pszenna - 150 gramów

cukier - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

esencja waniliowa - 1 łyżeczka

wiórki kokosowe - 200 gramów

esencja waniliowa

Sposób przygotowania:

1. Roztop Kasię na patelni, ostudź. Przygotuj dwie miski. W pierwszej wymieszaj mąkę z

proszkiem do pieczenia. W drugiej ubij pianę z białek ze szczyptą soli, a potem stopniowo, nie

przerywając ubijania, dodaj cukier, następnie jedno po drugim żółtka i łyżkami mąkę wymieszaną

z proszkiem do pieczenia. Na koniec wlej roztopioną Kasię.

2. Ciasto wylej do tortownicy o średnicy ok. 26 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Formę

wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180°C i piecz ok. 40 minut, aż biszkopt będzie złocisty.

Wyjmij z pieca, ostudź.

3. Podgrzej w rondelku połowę mleka z cukrem i esencją waniliową, w pozostałej połowie mleka

rozprowadź mąkę. Gdy mleko zacznie wrzeć, wlej roztwór z mąką i zagotuj budyń. Odstaw do

wystudzenia.

4. Ubij mikserem Kasię, a następnie, nie przerywając ubijania, łyżkami zacznij dodawać budyń.

5. Wymieszaj wiórki kokosowe z esencją waniliową. Ostrym nożem delikatnie przetnij biszkopt na

dwie okrągłe części. Na pierwszej rozprowadź 2/3 kremu, przykryj drugim biszkoptem i lekko

dociśnij. Usuń nadmiar kremu po bokach.

6. Następnie na wierzchu ciasta rozsmaruj pozostały krem i udekoruj wiórkami. Przechowuj w



lodówce 2-3 dni.
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Crostata z rabarbarem

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 200 �C Forma do

tarty o średnicy 24 cm

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

czerwony sok - 0.5 szklanek

żelfix - 1 opakowanie

cukier - 330 gramów

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.



Kokosowa pianka z truskawkami

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut Bez pieczenia �C

20x20 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

pokruszone herbatniki lub biszkopy - 300
gramów

gorzka czekolada - 1 opakowanie

mleko - 50 mililitrów

jogurt grecki - 500 gramów

śmietanka 30% - 300 mililitrów

wiórki kokosowe - 1 szklanka

cukier puder - 1 szklanka

żelatyna - 25 gramów

truskawki

Sposób przygotowania:

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

pokruszonymi herbatnikami i mlekiem.

2. Masę herbatnikową wyłóż na dno formy o wymiarach 20x20 cm, wyłożonej papierem do

pieczenia i lekko ugnieć. Formę odstaw do lodówki.

3. Jogurt wymieszaj z połową cukru pudru i wiórkami kokosowymi. Żelatynę namocz w 1/3

szklanki zimnej, przegotowanej wody aby napęczniała.

4. Śmietankę ubij na sztywno z pozostałym cukrem pudrem. Żelatynę rozpuść w kąpieli wodnej i

wymieszaj z łyżką ubitej śmietanki. Wymieszaj masę kokosową z żelatyną i śmietanką.

5. Otrzymaną masę przełóż do formy na schłodzony spód i wyrównaj powierzchnię.

6. W masę powciskaj umyte i osuszone truskawki. Całość odstaw do lodówki by deser dobrze

stężał. Przed podaniem pokrój na kawałki tak by każdy kawałek zawierał 1 truskawkę.
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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
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Migdałowe ciasto z rabarbarem

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

55 minut 180 �C 20x20 cm

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

białka - 5 sztuk

drobny cukier - 350 gramów

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

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.



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.
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Sernik Tiramisu

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 170 �C Tortownica o

średnicy 24 cm

Składniki:

bułka tarta - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

czekolada deserowa - 80 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

twaróg półtłusty lub tłusty, zmielony
przynajmniej dwukrotnie - 500 gramów

serek mascarpone - 250 gramów

drobny cukier - 1 szklanka

skrobia ziemniaczana lub kukurydziana -
2 łyżki

ekstrakt z wanilii - 1.5 łyżeczek

jajka - 4 sztuki

granulowana kawa instant - 1 łyżeczka

likier kakaowy - 3 łyżki

słodka śmietanka 36% - 0.75 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: W kąpieli wodnej rozpuścić kostkę do pieczenia Kasia z czekoladą deserową i

wymieszać z bułką tartą do uzyskania konsystencji mokrego piasku.

2. Tortownicę o średnicy 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Na papier wysypać

przygotowaną kruszonkę, dokładnie wklepać w dno formy i schłodzić przez pół godziny w

lodówce.

3. Masa serowa: Granulki kawy rozpuścić w likierze kawowym, odstawić.

4. W misie miksera ucierać Kasię z cukrem do jednolitej masy, następnie dodać całe jaja ale w

pojedynczych odstępach. Do masy dodajemy kolejne składniki: skrobię, ekstrakt wanilii, likier i

razem wszystko mieszamy.

5. Na koniec dodajemy twaróg z serem mascarpone i znów dobrze mieszamy. W oddzielnym

naczyniu ubijamy śmietanę, ale nie na zupełnie sztywno i łączymy ją z masą serową.

Przygotowaną masę przelewamy do przygotowanej wcześniej formy i pieczemy około 60 minut w



temperaturze 170 C. Wystudzone ciasto wkładamy do lodówki na 2-3 godziny lub najlepiej na

całą noc.
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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 wiśniami z syropu

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

mąka - 120 gramów

kakao - 2 łyżki

cukier - 50 gramów

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

czekolada - 25 gramów

twaróg sernikowy - 1 kilogram

cukier pude - 100 gramów

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

żółtko jajka - 3 sztuki

żelatyna - 5 łyżeczek

sok i skórka z cytryny

wydrylowane wiśnie z syropu - 300
gramów

syrop z wiśni - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Czekoladę posiekaj drobno. W misce wymieszaj szybko mikserem mąkę, cukier, proszek do

pieczenia, kakao, czekoladę i Kasię. Nie zagniataj.

2. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia i wsyp do niej powstałą kruszonkę. Lekko ugnieć

łyżką. Wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika i piecz około 15 minut. Wystudź.

3. Cytrynę umyj i zetrzyj z niej skórkę, a następnie wyciśnij sok. Żelatynę zalej 1/2 szklanki

zimnej, przegotowanej wody, wymieszaj i odstaw. Gdy napęcznieje podgrzej aby się rozpuściła.

4. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem i cukrem wanilionowym, wymieszaj z masą serową. Połowę

wiśni przekrój na połówki, resztę zostaw do dekoracji. Rozpuszczoną żelatynę (1 łyżkę odłóż)

wymieszaj z sokiem i skórką z cytryny, i masą serową.

5. Na ciasto w formie wyłóż trochę masy serowej i połóż na niej połówki wiśni. Na wiśnie wyłóż,

resztę masy serowej. Nie równaj powierzchni sera.

6. Całość polej syropem z wiśni wymieszanym z pozostałą żelatyną i widelcem zrób na serniku



marmurkowy wzór. Udekoruj pozostałymi wiśniami. Odstaw do lodówki by sernik dobrze stężał.

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


Sernik z żelką kokosową

przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

60 minut 160 / 150 �C 22x28

cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 250 gramów

kakao - 50 gramów

cukier puder - 100 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

jajko - 1 sztuka

rum - 40 mililitrów

twaróg sernikowy w wiaderku - 1 kilogram

jajka - 3 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier puder - 200 gramów

budyń waniliowy - 2 opakowania

sok z 1 cytryny

mleko kokosowe - 1 litr

cukier - 200 gramów

żelatyna - 50 gramów

płatki kokosa do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Kasię utrzeć z cukrem pudrem i jajkiem. Dodać przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do

pieczenia i kakao, wlać rum. Ciasto zagnieść, schłodzić w lodówce, a następnie rozwałkować na

papierze do pieczenia.

2. Ciasto razem z papierem przełożyć do prostokątnej formy o wymiarach 22x28 cm. Nakłóć

widelcem. Wstawić do nagrzanego do 160°C piekarnika i piec 15-20 minut.

3. Kasię utrzeć z cukrem pudrem na puch, dodać jajka, ser, budynie w proszku i dokładnie

wymieszać mikserem. Na koniec dodać sok z cytryny i jeszcze raz wymieszać.

4. Masę serową wyłożyć na podpieczony spód i równomiernie rozprowadzić. Wstawić ponownie

do pieca i piec w temperaturze 150°C około 45 minut (aż ser na powierzchni będzie suchy). Wyjąć

z pieca i wystudzić.

5. Żelatyną zalać 1 szklanką mleka kokosowego i odstawić. Pozostałe mleko zagotować z cukrem.



Zdjąć z ognia, dodać napęczniałą żelatynę i mieszać, aż żelatyna się rozpuści. Odstawić do

przestudzenia.

6. Lekko tężejącą żelkę wyłożyć na sernik i odstawić do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem

udekorować płatkami kokosowymi.

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


Tort bezowo-ajerkoniakowy - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 �C dwie płaskie

blachy

Składniki:

białko - 6 sztuk

cukier - 375 gramów

ocet - 1 łyżeczka

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

mielona kawa - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 2
opakowania

cukier puder - 1 szklanka

ajerkoniak - 350 mililitrów

owoce - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Zimne białka ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie ciągle ubijając dodaj po trochu

cukier.

2. Na koniec wsyp mąkę ziemniaczaną i wlej ocet, delikatnie wymieszaj łyżką. Na dwóch

arkuszach papieru do pieczenia narysuj koła o średnicy 22 cm. Arkusze papieru połóż na dwóch

płaskich blachach. Piekarnik ustaw na termoobieg i nagrzej do 180st.C.

3. Na każdą blaszkę przełóż po połowie masy bezowej i wstaw do piekarnika. Po 5 minutach

zmniejsz temperaturę do 130 stopni i susz bezy minimum 60 minut.

4. Przygotuj krem. Kasię ubij dokładnie, aby stała się delikatna i lekka. Ciągle ubijając dodawaj

partiami cukier puder i ajerkoniak.

5. Na paterze ułóż krążek bezy. Na bezę wyłóż krem i posyp kawą. 1 łyżkę kawy zostaw do

posypania wierzchu tortu.

6. Przykryj drugim krążkiem i delikatnie dociśnij. Całość posyp resztą kawy i udekoruj 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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