


Babeczki z borówkami

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 190 �C

Składniki:

borówki - 100 gramów

mąka - 75 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 75 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

cukier - 50 gramów

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Kasię ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę.

2. Dodajemy żółtko.

3. Z białka ubijamy pianę.

4. Do masy z Kasi dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Całość łączymy z

pianą z białek i dodajemy owoce, delikatnie mieszamy.

5. Ciasto przekładamy łyżką do foremek i dodajemy po kilka sztuk borówek. Pieczemy około 20-

30 minut.

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


Borówkowe babeczki kwiaty

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

cukier - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 100 gramów

borówki - 125 gramów

sól - 1 szczypta

cukier puder - 75 gramów

tłusty kremowy serek - 125 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra
Maślany Smak - 75 gramów

borówki - 125 gramów

maliny - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C (180°C jeśli masz piekarnik z termoobiegiem). Umieść 24

foremki na muffiny w formie i posmaruj ją. Ubijaj 100 g Kasi z cukrem za pomocą miksera aż do

uzyskania gładkiej konsystencji. Dodawaj delikatnie jajka jedno po drugim.

2. Zmieszaj mąkę, słodką masę w proszku z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Całość

mieszaj szybko, ale ostrożnie. Dodaj do tego 125 g borówek.

3. W międzyczasie, ubijaj 75 g Kasi z cukrem pudrem przez co najmniej 5 minut. Dodaj serek

śmietankowy i mieszaj szybko.

4. Wlej ciasto równomiernie do wszystkich foremek. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez około

20 minut. Żeby sprawdzić, czy jest już gotowe, wbij wykałaczkę w środek ciasta. Jeśli wychodzi

zupełnie czysta, to znaczy, że ciasto jest gotowe.

5. Nałóż łyżeczką śmietankę na wierzch babeczek.

6. Udekoruj całość kwiatami zrobionymi z borówek i podzielonych na pół malin.



Borówkowe ciasto kwiat

przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

60 minut 200 �C

Składniki:

cukier - 1 szklanka

jajko - 4 sztuki

mąka pszenna - 2 szklanki

budyń waniliowy - 1 opakowanie

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

mleko - 0.5 szklanek

borówki - 125 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 0.6 szklanek

tłusty serek - 125 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 75 gramów

borówki - 125 gramów

maliny - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C (180°C jeśli masz piekarnik z termoobiegiem). Posmaruj

powierzchnię formy i posyp ją mąką. Wbij 200 g kostki do pieczenia Kasia i miksuj z cukrem, aż

do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodawaj delikatnie jajka jedno po drugim.

2. Zmieszaj mąkę, słodką masę w proszku z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Całość

mieszaj szybko, ale ostrożnie. Dodaj do tego 125 g borówek.

3. Przelej ciasto do przygotowanej formy do pieczenia i piecz je w rozgrzanym piekarniku przez

50-60 minut. Żeby sprawdzić, czy jest już gotowe, wbij wykałaczkę w środek ciasta. Jeśli

wychodzi zupełnie czysta, to znaczy, że ciasto jest gotowe. Pozostaw ciasto w formie jeszcze

przez około 15 minut, potem wyjmij je i ostudź.

4. W tym czasie, ubijaj 75 g kostki do pieczenia Kasia z cukrem pudrem przez co najmniej 5 minut.

5. Dodaj serek śmietankowy i mieszaj szybko. Nałóż łyżeczką śmietankę na wierzch ciasta.

6. Udekoruj całość kwiatami zrobionymi z borówek i podzielonych na pół malin.

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


Borówkowe ciasto w kształcie słonecznika

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 �C

Składniki:

mąka pszenna - 1.5 szklanek

cukier puder - 0.3 szklanek

serek śmietankowy - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

mleko - 2 szklanki

borówki - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj wszystkie składniki (mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia, serek

śmietankowy z Kasią) wyłączając jajko (użyjesz go później, by przykryć warstwę ciasta). Zagnieć

szybko ciasto.

2. Rozwałkuj ciasto na powierzchni lekko posypanej mąką, by zrobić z niego płaski dysk i

odciśnij na nim kształt formy do pieczenia. Wytnij kółko z 3 cm marginesem wokół kształtu formy.

Umieść ciasto na powierzchni formy posmarowanej Kasią. Natnij brzeg ciasta co 5 mm, na około

3 cm głęboki. Uzyskasz w ten sposób małe pasy wokół całej powierzchni.

3. By stworzyć płatki słonecznika, musisz przekręcić każde 2 paski wokół koła.

4. Posmaruj ozdobny brzeg ubitym jajkiem. Piecz w 200 ° C (180 ° C jeśli masz piekarnik z

termoobiegiem) przez około 15 minut.

5. Gotuj sos z proszku z mlekiem według instrukcji na opakowaniu (jeśli konsystencja jest zbyt

gęsta, dodaj trochę mleka). Ostudź go delikatnie i umieść na wierzchu upieczonego ciasta.

6. Udekoruj borówkami (opłukanymi i wysuszonymi na papierowym ręczniku).

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


Ciasto jagodowe z kruszonką

przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 200*C �C blacha do

pieczenia

Składniki:

cukier - 375 gramów

cukier waniliowy - 2 opakowania

Kostka do pieczenia Kasia - 375 gramów

sól jodowana - 1 szczypta

mąka - 600 gramów

pokrojone orzechy laskowe - 100 gramów

płatki owsiane (delikatne) - 75 gramów

jagody (lub maliny, porzeczki, jeżyny -
świeże lub mrożone, bez rozmrażania) -
750 gramów

papier do pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C (pieczenie z termoobiegiem: 180°C). Wymieszaj cukier, cukier

wanilinowy, 1 szczyptę soli, mąkę i orzechy laskowe.

2. W dużym garnku delikatnie rozpuść kostkę do pieczenia Kasia. Mieszankę cukru, mąki i

orzechów dodaj w całości do kostki do pieczenia Kasia i zamieszaj widelcem, tak aby powstała

kruszonka.



3. Dwie trzecie kruszonki wyłóż na blachę przykrytą papierem do pieczenia i lekko spłaszcz

dłońmi. Spód ciasta posyp płatkami owsianymi i przykryj warstwą jagód. Pozostałą kruszonkę

ponownie zamieszaj widelcem i posyp nią owoce.

4. Ciasto jagodowe z kruszonką piecz w rozgrzanym piekarniku 30–35 minut, aż uzyska złotawo-

brązowy kolor.

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


Ciasto kruche z jagodami

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

mąka - 400 gramów

cukier - 130 gramów

jajko - 2 sztuki

cukier puder - 110 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

czarne jagody - 0.5 kilogramów

Sposób przygotowania:

1. Jagody przebierz, opłucz i dokładnie osącz.

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i przesiej przez sito.

3. Dodaj Kasię, cukier i dwa żółtka.

4. Posiekaj.

5. Szybko wyrób gładkie ciasto i wylep nim formę posmarowaną Kasią i wyłożoną papierem do

pieczenia.

6. Białka ubij z cukrem pudrem na sztywną pianę.

7. Na ciasto wysyp osączone jagody, a na nich równomiernie rozłóż ubitą pianę.

8. Piecz około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C.

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


Jagodowy sernik

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 170 �C Tortownica

Ø 24

Składniki:

mąka tortowa - 400 gramów

kakao - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier puder - 90 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

zmielony twaróg - 500 gramów

cukier puder - 90 gramów

jajka - 3 sztuki

budyń waniliowy - 3 łyżki

jagody - 20 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzać do 170 stopni. Mąkę, cukier, cukier puder, proszek do pieczenia kakao, jajo

i Kasię zagnieść. Ciasto zawinąć w folie i włożyć na 20 minut do lodówki. Masa serowa: Kasię

ucieramy z cukrem na puszysta masę, dodajemy po jednym żółtku, zanim dodamy kolejne żółtko

poprzednie musi być dokładnie roztarte.

2. Z białek ubijamy pianę.

3. Do masy margarynowej dodajemy ser, pianę z białek i budyń.

4. Formę tartową o średnicy 30cm posmarować Kasią i wysypać bułka tartą, wyłożyć ciastem.

5. Nałożyć masę serową na ciasto wysypać jagody. Piec około 1godziny.

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


Lekki deser jagodowy - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 160 gramów

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

mąka - 120 gramów

jajka - 3 sztuki

jogurt gęsty - 1 kilogram

cukier puder - 160 gramów

jagody - 2 szklanki

żelatyna - 50 gramów

sok jabłkowy - 0.5 szklanek

jagody - 1.5 szklanek

cukier puder - 0.75 szklanek

żelatyna - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj biszkopt. Kasię rozpuść i przestudź. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Jajka

ubij z cukrem na puch. Dodaj mąkę z proszkiem. Na koniec wlej rozpuszczoną Kasię i delikatnie

wymieszaj łyżką.

2. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 22x28cm. Piecz w 180

st. C około 20 minut. Biszkopt przestudź.

3. Żelatynę namocz oddzielnie w odrobinie zimnej wody i odstaw, by napęczniała. Jedną

szklankę jagód zmiksuj ze szklanką cukru pudru. Żelatyny rozpuść.

4. Większą porcję wymieszaj ze zmiksowanymi jagodami. W misce wymieszaj jogurt, 1 szklankę

całych jagód i zmiksowane jagody z żelatyną.

5. Masę jogurtową przełóż na wystudzony biszkopt i odstaw na chwilę do lodówki.

6. Pozostałe jagody zmiksuj z pozostałym cukrem pudrem i wymieszaj z resztą rozpuszczonej

żelatyny i sokiem jabłkowym.

7. Masę jagodową przełóż na lekko stężałą masę jogurtową. Deser odstaw ponownie do lodówki,

by dobrze stężał.



Placek z jagodami - VIDEO

przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5
opakowań

cukier puder - 0.5 szklanek

żółtko - 3 sztuki

mąka - 1 szklanka

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

jagody - 2 szklanki

zmielone migdały - 1 szklanka

białko - 3 sztuki

mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka

cukier - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. W misce utrzyj miękką Kasię z cukrem. Ciągle ucierając dodawaj po jednym żółtka i mąki

wymieszane z proszkiem do pieczenia.

2. Tortownicę o średnicy 24 cm wysmaruj Kasią i obsyp mąką. Przełóż do niej ciasto i

równomiernie rozprowadź. Piecz w nagrzanym do 180 st.C piekarniku około 25 minut.

3. Białka ubij na sztywno z cukrem. Pod koniec ubijania dodaj mąkę ziemniaczaną.

4. Ubitą pianę wymieszaj delikatnie z połową mielonych migdałów.

5. Na upieczone ciasto wysyp resztę mielonych migdałów, a następnie jagody.

6. Migdałową bezę wyłóż fantazyjnie na owoce i wstaw ciasto ponownie do piekarnika. Piecz

najpierw 30 minut w temp 180 st.C, a następnie jeszcze 20 minut w temperaturze 120 st.C

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


Placki z jagodami

przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

jagody świeże lub mrożone - 150 gramów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

maślanka - 1.5 szklanek

mleko - 1 szklanka

cukier puder - 20 gramów

olej - 3 łyżki

masło - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj jedną szklankę mleka, maślanki i Fix Knorr.

2. Dodaj jagody i ponownie delikatnie wymieszaj.

3. Placki smaż powoli na rozgrzanym oleju z masłem tak, aby były rumiane z obu stron.

4. Podawaj polane pozostałą maślanką, posypane jagodami i cukrem pudrem.

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


Tarta z białą czekoladą i borówkami

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

50 minut 180 �C Tortownica

Ø 26

Składniki:

mąka - 2 szklanki

cukier puder - 2 łyżki

żółtko - 2 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

woda - 3 łyżki

biała czekolada - 2 opakowania

serek mascarpone - 1 opakowanie

borówki amerykańskie - 300 gramów

skórka z limonki - 1 sztuka

cukier puder - 1 opakowanie

liście świeżej mięty - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Do miski wsyp mąkę, dodaj Kasię, cukier i wodę.

2. Dodaj żółtka.

3. Zagnieć ciasto, zawiń w folię I odłóż na 30 minut do lodówki. Ciasto rozwałkuj na stolnicy

podsypanej mąką, wyłóż nim natłuszczoną formę do tarty o średnicy ok. 26 cm. Wierzch ciasta

nakłuj widelcem, obciąż (no. kaszą, ryżem). Piecz w temperaturze 180 st. C, aż ciasto uzyska

złoty kolor. Odstaw do ostygnięcia.

4. Przygotuj krem – czekoladę roztop w kąpieli wodnej, zdejmij z ognia.

5. Dodaj serek mascarpone, wymieszaj łyżką.

6. Krem nałóż na ostudzony spód ciasta, udekoruj owocami. Posyp cukrem pudrem, udekoruj

skórką z limonki I listkami mięty.

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


Tarta z jagodami

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 100
gramów

mąka - 200 gramów

cukier puder - 150 gramów

żółtko - 1 sztuka

śmietana 30% - 1 szklanka

żelatyna - 1 łyżeczka

jagody świeże lub mrożone - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę posiekać z Kasią, dodać jajko, cukier i szybko zagnieść ciasto.

2. Wyrobione ciasto włożyć do lodówki na 30 min.

3. Następnie tortownicę wylepić ciastem.

4. Po wylepieniu tortownicy, przed nałożeniem jagód, dobrze jest delikatnie nakłuć ciasto

widelcem, a następnie posmarować białkiem lub posypać bułka tartą, dzięki temu ciasto ładnie

wyrośnie i nie nasiąknie sokiem z jagód.

5. Jagody opłukać i wyrzucić wszelkie zanieczyszczenia, wymieszać starannie z cukrem i

wyłożyć na przygotowany placek.

6. Wstawić do nagrzanego pieca, piec ok. 30 minut.

7. Na zimne ciasto wylać bitą śmietanę zmieszaną z żelatyną i schłodzić.

8. Przygotowanie śmietany: Śmietanę ubijać mikserem na średnich obrotach. Po 2-3 min. dodać

cukier puder i żelatynę i ciągle ubijać, aż śmietana będzie gotowa.

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 serowy z jagodami

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200-225 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 7
dekagramów

mąka - 15 dekagramów

cukier - 3 dekagramy

żółtko jajka - 1 sztuka

mleko - 1 łyżka

sól - 1 szczypta

żółtko jajka - 3 sztuki

cukier - 15 dekagramów

twarożek - 50 dekagramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

żelatyna w listkach - 8 sztuk

białko jajka - 4 sztuki

bita śmietana - 25 dekagramów

miękkie owoce - 20 dekagramów

zmielone orzechy pistacjowe - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, Kasię, cukier, sól, żółtko i mleko zagnieść na gładkie ciasto. Uformować kulę, zawinąć ją

w folię i na 30 minut włożyć do lodówki.

2. Ciasto rozwałkować i wylepić nim spód tortownicy o średnicy 24 cm. Równo okroić brzegi.

3. Piec 20 min. w piekarniku nagrzanym do 200-225 stopni C. Ostudzić.

4. Żółtka, cukier i cukier waniliowy utrzeć na puszystą masę, dodać twarożek, wymieszać.

5. Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie, odsączoną rozpuścić na małym ogniu i połączyć z masą

serową.

6. Ubić białka i oddzielnie śmietanę, a następnie połączyć z masą serową.

7. Dokładnie wymieszać.

8. Masę przelać na podstawę tortu i wstawić do lodówki do stężenia.

9. Przed podaniem zdjąć kołnierz tortownicy, obłożyć owocami, boki tortu posypać zmielonymi



orzechami pistacjowymi.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Herbata prosto z lasu – forest boy

przepisy.pl

5 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Owoce Leśne - 3 sztuki

syrop z sosny - 3 łyżki

mrożone owoce leśne - 100 gramów

cukier - 50 gramów

gałązka rozmarynu

Sposób przygotowania:

1. Gałązkę rozmarynu przetnij na trzy mniejsze kawałki. Owoce przełóż do miski zasyp cukrem,

rozmroź.

2. Trzy piramidki herbaty Lipton Forest Fruit zalej 700 ml gotującej się wody. Napar przykryj

spodkiem odstaw na bo na około 1 minutę, aby dobrze się zaparzył.

3. Do trzech szklane włóż na dno po łyżce owoców razem z powstałym sokiem, dodaj, gałązkę

rozmarynu, wlej łyżkę soku z sosny. Całość zalej herbacianym naparem.

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


Naleśniki z sosem z owoców jagodowych

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

Carte d'Or Yoghurt Forest Fruit - 400
gramów

cukier puder - 1 szczypta

mąka - 100 gramów

jajko - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

masło - 1 łyżka

sól - 0.25 łyżeczek

cukier - 1 łyżeczka

owoce jagodowe - 350 gramów

cukier - 60 gramów

sok z cytryny - 1 łyżka

mąka kukurydziana - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować sos z owoców jagodowych, umieścić wszystkie składniki w rondlu,

wymieszać je i zagotować, zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez około 5 minut, mieszając od

czasu do czasu. Ostudzić i schłodzić, zależnie od preferencji.

2. Aby przygotować naleśniki, do miski wsypać mąkę, sól i cukier. Ubić jajka, mleko i wodę,

następnie powoli połączyć je z mąką, sola i cukrem, ubijając tak, by uzyskać gładkie ciasto. Masę

przykryć folią spożywczą i odstawić na 30 minut w temperaturze pokojowej.

3. Na małym lub średnim ogniu rozgrzać patelnię o średnicy 18 cm pokrytą powłoką

nieprzywieralną lub specjalną patelnię do smażenia naleśników. Kiedy patelnia będzie gorąca,

natrzeć ją papierem kuchennym nasączonym roztopionym masłem. Wlać na nią niewielką ilość

ciasta, tak by powstała cienka warstwa, przekręcając patelnię, aby równomiernie rozprowadzić

ciasto. Smażyć przez około 45 sekund do uzyskania złoto-brązowej barwy, naleśnik odwrócić i

smażyć jeszcze przez 30 sekund. Czynności powtórzyć, smażąc kolejne porcje ciasta. Z podanej

ilości ciasta otrzyma się około 10 naleśników, jednak pierwszy, a czasem też i drugi nie są udane.

Naleśniki można przechować w piekarniku nastawionym na niską temperaturę.

4. Przed podaniem złożyć naleśniki na pół, na każdym umieścić kulkę lodów, a następnie złożyć

jeszcze raz na pół.



5. Na każdym talerzyku ułożyć po dwa naleśniki, można oprószyć je cukrem pudrem, polać

sosem z owoców jagodowych.

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