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13 PRZEPISÓW NA PYSZNE
BABECZKI I CIASTECZKA



Babeczki czekoladowe gniazdka

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 40 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

miód - 50 gramów

cukier - 50 gramów

kakao - 2 łyżki

płatki kukurydziane - 18 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180°C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

4. W rondelku rozpuść Kasię, następnie dodaj miód i cukier. Podgrzewaj, aż do rozpuszczenia

cukru. Zdejmij rondelek z ognia, dodaj kakao i wymieszaj. Na końcu dodaj płatki i wymieszaj raz

jeszcze łyżką.

5. Udekoruj babeczki płatkami i czekoladowymi jajeczkami.

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


Babeczki kokosowe baranki

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 110 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

wiórki kokosowe - 120 gramów

ciemna gorzka czekolada - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 100 gramów

migdały w czekoladzie

pianki jojo

biała czekolada - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Dodaj wiórki kokosowe i delikatnie wymieszaj łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180°C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.

6. Mikserem ubij Kasię z cukrem. Na koniec dodaj rozpuszczoną czekoladę. Miksuj, aż składniki

się połączą.

7. Udekoruj babeczki kremem, a następnie połóż małe pianki. Umieść czekoladowe migdały jako

główki baranków. Za pomocą roztopionej białej czekolady i wykałaczki namaluj na migdałach

oczka.

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


Babeczki kremowe gniazdka

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

biała czekolada - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier drobnoziarnisty - 100 gramów

sok z cytryny - 2 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180°C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

4. Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej.

5. Mikserem ubij Kasię z cukrem i sokiem z cytryny. Na końcu dodaj rozpuszczoną czekoladę.

Miksuj do połączenia składników.

6. Udekoruj babeczki czekoladą i czekoladowymi jajeczkami. Krem możesz nakładać strzykawką,

łyżką lub rękawem cukierniczym.

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


Karmelowe babeczki wielkanocne

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

mąka - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

cukier - 80 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

mleko - 2 łyżki

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

mielone orzechy - 70 gramów

biała czekolada - 40 gramów

płatki kukurydziane - 50 gramów

posiekane orzechy włoskie - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce zmiksuj mąkę, jajka, cukier, Kasię, proszek do pieczenia oraz mleko. Miksuj, aż

wszystkie składniki się połączą. Dodaj zmielone orzechy.

2. Nałóż ciasto do foremek do muffinek i piecz w 180 °C przez 25 minut do zezłocenia. Pozostaw

do ostygnięcia.

3. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.

4. Połącz orzeszki z płatkami. Polej je czekoladą i wymieszaj do połączenia składników.

5. Nałóż krem na babeczki i uformuj gniazdka.

6. Posyp posiekanymi orzechami i udekoruj.

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


Kokosowo-limonkowe babeczki wielkanocne

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Forma do

muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 165
gramów

cukier drobnoziarnisty - 165 gramów

mąka - 165 gramów

jajka duże - 3 sztuki

wiórki kokosowe - 50 gramów

skórka z 1 limonki

sok z 1 limonki

mleko - 2 łyżki

płatki kukurydziane - 80 gramów

wiórki kokosowe - 25 gramów

biała czekolada, rozpuszczona - 125
gramów

zielone żelki

skorupka z upieczonych wiórków
kokosowych

skórka z 1 limonki

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce zmiksuj mąkę, jajka, cukier, Kasię, proszek do pieczenia, kokos, sok i skórkę z

limonki oraz mleko. Miksuj, aż wszystkie składniki się połączą.

2. Nałóż ciasto do foremek do muffinek i piecz przez 25 minut do zezłocenia. Pozostaw do

ostygnięcia.

3. W misce zmieszaj płatki kukurydziane i kokos. Dodaj rozpuszczoną białą czekoladę i

dokładnie wymieszaj.

4. Udekoruj każdą babeczkę kremem tak, by uformować gniazdka.

5. Posyp krem zielonymi żelkami, udekoruj skorupkami z pieczonego kokosu i obsyp skórką z

limonki.

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


Kremowo-czekoladowe gniazdka

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Forma do

muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

brązowy cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 110 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

czekolada gorzka, posiekana - 30 gramów

ciemna czekolada - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 100 gramów

M&M's lub Lentilky

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Dodaj rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę i delikatnie wymieszaj łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. W kąpieli wodnej rozpuść ciemną czekoladę.

6. Zmiksuj Kasię z drobnoziarnistym cukrem, aż do rozpuszczenia cukru. Dodaj rozpuszczoną

czekoladę i delikatnie wymieszaj do połączenia składników.

7. Nałóż krem na babeczki za pomocą rękawa cukierniczego lub strzykawki. Na wierzchu ułóż

M&M's lub Lentilky.

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


Migdałowe kwiatuszki

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Forma do

muffinek

Składniki:

mąka - 110 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól

płatki migdałów - 40 gramów

cukier - 100 gramów

biała czekolada - 40 gramów

ekstrakt migdałowy - 1 łyżeczka

płatki migdałów - 100 gramów

M&M's lub Lentilky

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia, solą i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Dosyp płatki migdałowe i delikatnie wymieszaj dokładnie łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej.

6. Mikserem zmiksuj Kasię z drobnoziarnistym cukrem i ekstraktem migdałowym. Na koniec dodaj

rozpuszczoną czekoladę. Mieszaj do połączenia się składników.

7. Kremem udekoruj babeczki. Z płatków migdałów ułóż płatki kwiatów. W ich środek włóż M&M's

lub Lentilky.

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


Słodkie zajączki

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 110 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

wiórki kokosowe - 120 gramów

biała czekolada - 40 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

cukier - 100 gramów

wiórki kokosowe - 50 gramów

pianki jojo - 20 sztuk

rodzynki - 12 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem, aż do puszystej konsystencji. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Powoli wsypuj wiórki kokosowe i delikatnie wymieszaj łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180°C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej.

6. Mikserem ubij Kasię z cukrem drobnoziarnistym. Na koniec dodaj rozpuszczoną czekoladę.

Ubijaj do połączenia składników.

7. Udekoruj wielkanocne babeczki kremem. Zostaw łyżkę kremu do łączenia dekoracji. Posyp

babeczki wiórkami kokosowymi.

8. Potnij sześć pianek na cztery plasterki tak, by stworzyć z nich uszka dla zajączka. Następnie

potnij 12 pianek na dwie części, by powstały policzki. Pozostałe dwie pianki rozwałkuj i potnij na

12 części, by uformować noski. Wszystkie części sklejaj ze sobą kremem.



9. Umieść wszystkie elementy na babeczkach. Zespalaj wszystko kremem. Z rodzynek zrób

zajączkom oczka.

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


Waniliowe misiaki

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

mąka - 110 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

ciemna czekolada - 130 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

biszkopty okrągłe

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

4. Rozpuść Kasię i czekoladę w kąpieli wodnej.

5. Kiedy czekolada z Kasią ostygną i zgęstnieją, powstałym kremem za pomocą łyżki udekoruj

babeczki. Zostaw dwie stołowe łyżki polewy na później.

6. Za pomocą foremki wytnij z biszkoptów półokręgi aby powstały policzki i uszka dla misia.

Oczka zrób z lentilków. Za pomocą pozostałego kremu, zrób misiowi nosek.

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


Wesołe indyki wielkanocne

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Składniki:

mąka - 110 gramów

cukier - 80 gramów

jajka - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

gorzka czekolada, posiekana - 30 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

czekolada 70 % - 130 gramów

M&M's lub Lentilky

żelki

Sposób przygotowania:

1. Ubij Kasię z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka, wciąż ubijając.

2. Dodaj powoli mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto się połączy.

3. Dodaj posiekaną czekoladę i delikatnie wymieszaj łyżką.

4. Włóż papilotki do formy na muffiny i nałóż do nich ciasto do ¾ wysokości. Piecz przez 20 minut

w temperaturze 180 °C. Wyjmij babeczki z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

5. Rozpuść Kasię w rondelku i dodaj ciemną czekoladę. Mieszaj do połączenia składników.

6. Kiedy mieszanka wystygnie i osiągnie pożądaną konsystencję kremu, udekoruj nim babeczki,

dodając M&M's lub Lentilky tak, by stworzyły indyczy ogon.

7. Potnij żelki w małe trójkąty. Uformuj główki indyków. Przyklejaj części do siebie za pomocą

rozpuszczonej czekolady. Z lentilków zrób oczka. Szczegóły zrób za pomocą czekolady.

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


Wielkanocne babeczki: Jajka sadzone

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Forma do

muffinów lub silikonowe/papierowe papilotki

Składniki:

mąka pszenna - 0.5 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

jajko - 2 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 110
gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

mleko - 1 szklanka

śmietanka 30% - 200 gramów

cukier - 3 łyżki

brzoskwinie z puszki - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.

2. Ucieraj Kasię z cukrem, aż masa będzie lekka i puszysta. Dodaj jajka. Jedno po drugim i cały

czas mieszaj ciasto.

3. Wsyp mąkę i proszek do pieczenia. Miksuj. Dodaj ekstrakt waniliowy i mieszaj do uzyskania

jednolitej masy. Przełóż ciasto do papilotek, do 3/4 ich wysokości. Piecz 20 minut w 180

stopniach.

4. Pół szklanki mleka wymieszaj z budyniem w proszku, a pozostałą część podgrzej w garnku.

5. Rozprowadzony w mleku budyń wlej do garnka i wymieszaj przez kilka minut, aż całość stanie

się gęstym kremem. Pozostaw do ostygnięcia.

6. Ubij śmietankę z cukrem, dodaj masę budyniową i wymieszaj. Nałóż krem na babeczki i

udekoruj brzoskwiniami.

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


Wielkanocne babeczki króliczki

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Foremka do

muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

drobny cukier - 110 gramów

duże jajka - 3 sztuki

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1
łyżeczka proszku do pieczenia) - 150
gramów

biała czekolada - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier puder - 350 gramów

ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

schłodzona, przegotowana woda - 2 łyżki

białe pianki marshmallows - 12 sztuk

różowa posypka

gorzka czekolada - 25 gramów

różowe perełki cukiernicze

Sposób przygotowania:

1. Wyłóż foremkę do babeczek papierowymi papilotkami i nagrzej piekarnik do 180°C (piekarnik

z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4).

2. Zetrzyj białą czekoladę. Umieść wszystkie składniki na ciasto w dużej misce i wymieszaj je

dokładnie, aż do otrzymania gładkiej masy.

3. Masę rozlej do foremek i piecz przez 20 minut, aż ciasto będzie sprężyste i nabierze złotego

koloru. Upieczone babeczki odstaw na kratkę do całkowitego wystygnięcia.

4. Aby przygotować krem, utrzyj kostkę do pieczenia Kasia z cukrem pudrem i ekstraktem

waniliowym. Dodawaj schłodzoną przegotowaną wodę, aby uzyskać konsystencję umożliwiającą

rozsmarowanie.

5. Wierzch każdej babeczki posmaruj kremem, używając szpatułki.

6. Nożyczkami lub nożem przetnij pianki marshmallow na pół, aby otrzymać uszy. Różową

posypką udekoruj środkową część uszu i umieść je na wierzchu każdej babeczki.



7. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.

8. Za pomocą wykałaczki narysuj króliczkom oczy z rozpuszczonej gorzkiej czekolady.

9. Następnie narysuj usta króliczkom, a różowe perełki ułóż w miejscu króliczych nosków.

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


Wielkanocne babeczki kurczaczki

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C Foremka na

12 muffinek

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150
gramów

drobny cukier - 150 gramów

średnie jajka - 3 sztuki

mąka samorosnąca (lub zwykła + 1
łyżeczka proszku do pieczenia) - 150
gramów

skórka z 1 cytryny

sok z połowy cytryny

Kostka do pieczenia Kasia - 125
gramów

cukier puder - 350 gramów

sok z połowy cytryny

żółty barwnik - 1 szczypta

pomarańczowa plastyczna masa
cukiernicza

drażetki czekoladowe

żółte papilotki - 12 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Wyłóż foremkę do babeczek papierowymi papilotkami i nagrzej piekarnik do 180°C (piekarnik

z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4).

2. Utrzyj kostkę do pieczenia Kasia z cukrem na lekką i puszystą masę, a następnie wymieszaj ze

skórką z cytryny.

3. Do masy dodawaj jajka, jedno po drugim, wciąż ucierając.

4. Wymieszaj z mąką i sokiem z cytryny, aż do uzyskania gładkiej i jednolitej masy.

5. Masę rozlej do foremek i piecz przez 20 minut, aż ciasto będzie sprężyste i nabierze złotego

koloru.

6. Upieczone babeczki odstaw na kratkę do całkowitego wystygnięcia.

7. Aby przygotować krem, utrzyj kostkę do pieczenia Kasia z cukrem pudrem i sokiem z cytryny.

Dodaj odrobinę barwnika spożywczego, aby otrzymać żółty kolor.



8. Wierzch każdej babeczki posmaruj kremem, używając szpatułki.

9. Pomarańczową masę cukierniczą rozwałkuj na powierzchni oprószonej cukrem pudrem, aby

zapobiec przywieraniu masy. Dla każdego kurczaczka ostrym nożem wytnij 2 trójkąty, które

posłużą jako jego łapki. Wytnij 2 trójkątne skrzydła i nożem odciśnij na nich linie, aby otrzymać

pióra. Wytnij z plastycznej masy kwadrat i zrób w nim wcięcie po przekątnej. Delikatnie złącz

kwadrat wzdłuż wcięcia, aby otrzymać dziób.

10. Umieść dwie małe czekoladowe drażetki w miejscu oczu kurczaczka, a następnie dodaj

dziób, łapki i skrzydła.Wielkanocne babeczki kurczaczki są gotowe do podania.

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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