


Babeczki z malinami

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 200 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka - 300 gramów

cukier - 100 gramów

zmielone migdały - 100 gramów

jajko - 1 sztuka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier - 50 gramów

śmietana kremówka 36% - 200 gramów

jogurt naturalny - 300 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

zagęszczacz do śmietany - 1 opakowanie

skórka z 1/2 cytryny - 1 sztuka

maliny - 400 gramów

Sposób przygotowania:

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

2. Dodaj Kasię i posiekaj z mąką.

3. Dołącz pozostałe składniki i szybko wyrób gładkie ciasto.

4. Owiń je w folię i włóż na godzinę do lodówki.

5. Foremki posmaruj Kasią.

6. Maliny przebierz, opłucz i osącz na sicie.

7. Cytrynę wyszoruj, sparz wrzątkiem, osusz.

8. Z połowy zetrzyj skórkę.

9. Foremki cienko wylep ciastem.

10. Spód ciasta nakłuj widelcem.

11. Piecz około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C.

12. Z foremek babeczki wyjmij dopiero, gdy nieco przestygną.

13. Przygotowanie kremu: Śmietanę ubij na sztywno z cukrem i zagęszczaczem.



14. Dodaj jogurt i 2/3 malin. Wymieszaj.

15. Całkiem zimne babeczki napełnij kremem.

16. Udekoruj pozostałymi malinami, posyp skórką cytrynową.

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


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Malinowa rozkosz - (Rolada biszkoptowa z
malinami) - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 0.2
opakowań

jajko - 6 sztuk

mąka - 0.75 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

śmietana 30% - 1 szklanka

cukier puder - 0.5 szklanek

maliny - 400 gramów

żelatyna - 3 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę. Ciągle

ubijając dodawaj po jednym żółtku. Następnie mieszając delikatnie łyżką dodaj mąkę

wymieszaną z proszkiem do pieczenia i rozpuszczoną, przestudzoną Kasię.

2. Przygotowane ciasto wylej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i rozprowadź

równomiernie łyżką. Ciasto wstaw do nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piecz na złoty kolor

(10-15 minut).

3. Jeszcze ciepłe ciasto przełóż do góry dnem na wilgotną ściereczkę. Szybko odklej papier,

połóż go ponownie na cieście i zwiń w roladę. Odstaw do przestygnięcia.

4. Przygotuj krem malinowy. Śmietanę ubij z cukrem pudrem. Żelatynę namocz w 1/3 szklanki

zimnej wody. Gdy napęcznieje podgrzej, aby się rozpuściła.

5. Połowę malin rozgnieć dokładnie widelcem i wymieszaj z rozpuszczoną żelatyną. Całość

połącz delikatnie z ubitą śmietanką.

6. Przestudzone ciasto na roladę rozwiń, posmaruj kremem i posyp pozostałymi malinami. Zwiń w

roladę i odstaw do lodówki, by masa dobrze stężała. Przed podaniem posyp cukrem pudrem lub

polej polewą czekoladową.



Malinowe z kruszonką - VIDEO

przepisy.pl

30 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

mąka - 2 szklanki

miód - 3 łyżki

Kostka do pieczenia Kasia - 0.8
opakowań

śmietana 30% - 100 mililitrów

żółtko - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka

maliny - 300 gramów

Sposób przygotowania:

1. Do miski wsyp mąkę, wymieszaj mikserem z miodem i miękką Kasią.

2. Formę do tarty wysmaruj Kasią i obsyp mąką.

3. Do formy wsyp połowę pokruszonego ciasta i wylep nim dno i boki foremki. Wstaw do

piekarnika nagrzanego do 180 st.C i piecz około 15 minut, przestudź.

4. Śmietanę ubij na sztywno dodając kolejno żółtko, miód i mąkę ziemniaczaną.

5. Na podpieczony spód wyłóż masę, a na niej połóż maliny.

6. Całość posyp resztą kruszonki i wstaw ponownie do gorącego piekarnika. Piecz w 180 st.C

jeszcze 30 minut.

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

przepisy.pl

30 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 250
gramów

mąka - 350 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

miód - 220 gramów

jajko - 4 sztuki

płatki migdałowe - 100 gramów

maliny - 200 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia.

2. Miękką Kasię utrzyj z miodem, jajkami, cukrem waniliowym i mąką (np. mikserem).

3. Prostokątną blaszkę wyłóż papierem do pieczenia, nałóż na to ciasto.

4. Powierzchnię ciasta wyrównaj, obsyp migdałami.

5. Maliny wyłóż na ciasto i lekko powciskaj.

6. Piecz około 30 minut w temperaturze 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


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.

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

przepisy.pl

45 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

15 minut 200 �C brytfanka 25

x 30 cm

Składniki:

cukier - 125 gramów

jajko - 3 sztuki

mąka pszenna - 30 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

ciemne kakao - 2 łyżeczki

sól - 1 szczypta

cukier - 300 gramów

woda - 100 mililitrów

żółtko - 3 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 300 gramów

nalewka malinowa - 40 mililitrów

cukier puder do dekoracji

maliny

Sposób przygotowania:

1. W rondelku na niewielkim ogniu rozpuść cukier w wodzie. Zwiększ ogień i zagotuj, ale nie

karmelizuj – syrop nie może zacząć ciemnieć (brązowieć). Syrop zdejmij z ognia i lekko

przestudź, mieszając od czasu do czasu. W misce zacznij ubijać żółtka, a następnie cienkim

strumieniem, nie przerywając ubijania, zacznij dolewać syrop. Odstaw do całkowitego

ostygnięcia. Ponownie zacznij ubijać masę, porcjami dodawaj miękką Kasię, a na koniec nalewkę

malinową. Całość ubijaj ok. 5 minut.

2. Roztop Kasię na patelni, ostudź. Wymieszaj mąkę z kakao. Ubij pianę z białek ze szczyptą soli,

następnie stopniowo, nie przerywając ubijania, dosyp cukier, żółtka i po łyżce mąki wymieszanej

z kakao. Na koniec dodaj roztopioną Kasię.

3. Masę biszkoptową wylej do brytfanki o wymiarach ok. 25x30 cm wyłożonej papierem do

pieczenia, równomiernie rozprowadź ciasto. Formę wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 °C i

piecz ok.15 minut.

4. Rozłóż na blacie czystą ściereczkę, wyłóż ją papierem do pieczenia i oprósz papier cukrem

pudrem. Wyjmij biszkopt z pieca, od razu przełóż na przygotowaną ściereczkę i delikatnie zwiń w

roladę wraz z papierem do pieczenia. Odstaw na kilkanaście minut, następnie delikatnie rozwiń,



usuń papier do pieczenia, a biszkopt wystudź do końca. Na wystudzonym biszkopcie rozprowadź

3/4 kremu (pozostały wstaw do lodówki, użyjesz go do dekoracji) i całość delikatnie zwiń w

roladę. Zawiń ją w papier do pieczenia i wstaw do lodówki na ok. 30 minut.

5. Przed podaniem na wierzchu rolady rozprowadź pozostały krem, oprósz cukrem pudrem i

udekoruj owocami sezonowymi.

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

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

przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

28 minut 180 �C

Składniki:

mąka pszenna - 250 gramów

masło - 130 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 20 gramów

sól - 1 szczypta

cukier - 3 łyżki

jajko - 1 sztuka

serek mascarpone - 250 gramów

mleko zagęszczone słodzone - 250
mililitrów

jajko - 2 sztuki

maliny - 1 units:unit

Sposób przygotowania:

1. Spód: Formę na tartę o średnicy minimum 24 cm (lub większą) posmarować grubo masłem.

2. Mąkę przesiać do miski, dodać pokrojone w kosteczkę zimne masło, margarynę, sól oraz

cukier. Rozcierać palcami, aż powstaną drobne okruchy ciasta, dodać jajko i połączyć składniki w

kulę.

3. Gładką kulę z ciasta rozpłaszczyć na placek i włożyć do lodówki na około godzinę. Piekarnik

nagrzać do 190 stopni. Ciasto rozwałkować na stolnicy, wykorzystując połowę całej ilości ciasta

(jeśli mamy 24 cm formę na tartę) lub 2/3 ilości ciasta (jeśli mamy 26 cm formę). Ciasto ma mieć

grubość około 1/2 cm. Możemy je rozwałkować podsypując mąką, ale najlepszą metodą jest

wałkowanie na papierze do pieczenia (również oprószonym mąką)

4. Ciasto razem z papierem przenosimy do formy, odwracamy papierem do góry i wykładamy dno

oraz boki tarty, odklejamy papier. Brakujące miejsca można wylepić palcami. Wstawić do lodówki

na czas nagrzania piekarnika.

5. Ciasto okryć folią aluminiową i obłożyć kawałkami jabłka lub innym obciążeniem (aby ciasto

nie podnosiło się podczas pieczenia).

6. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 15 minut, następnie usunąć folię wraz z

obciążeniem i piec przez około 13 minut na lekko złoty kolor. Wyjąć z piekarnika. Piekarnik

nastawić na 180 stopni.



7. Krem: W misce zmiksować ser mascarpone z jajkami i mlekiem skondensowanym.

8. Delikatnie wylać na spód (może pozostać część masy) i wstawić do piekarnika.

9. Piec przez około 15 minut, do czasu aż masa zastygnie.

10. Wyjąć z piekarnika i od razu ułożyć w miarę gęsto maliny, delikatnie dociskając je do kremu.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Wykwintny tort malinowy - VIDEO

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

20 minut 180 �C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 200
gramów

mąka - 200 gramów

cukier - 200 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

jajko - 4 sztuki

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

płatki migdałowe - 50 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

śmietanka 30% - 500 mililitrów

smietana fix - 2 opakowania

cukier puder - 0.5 szklanek

maliny - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Żółtka oddziel od białek.

2. Miękką Kasię utrzyj z połową cukru. Ciągle ucierając, dodaj po jednym wszystkie żółtka. Ciasto

podziel na trzy części.

3. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i dodaj po łyżce do ucieranego ciasta.

4. Białka ubij na sztywno z cukrem i cukrem wanilinowym. Wymieszaj z cynamonem.

5. Przygotuj trzy tortownice o średnicy 26 cm. wysmaruj Kasią i oprósz mąką.

6. Do każdej włóż jedną część ciasta i rozsmaruj. Na to połóż 1/3 część masy białkowej i posyp

odrobiną cukru i płatkami migdałowymi. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 20 minut

w 180 st. C.

7. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i śmietanfiksem.

8. Maliny umyj i osusz na sicie.

9. Na krążek ciasta wyłóż 1/2 części masy śmietanowej i powciskaj w nią 1/3 część malin.

Przykryj kolejnym krążkiem ciasta i złóż całość w tort. Lekko dociśnij.

10. Odstaw do lodówki.



Letnia herbata z mrożonymi malinami

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Cytryna - 2 sztuki

starty świeży imbir - 1 łyżka

mrożone maliny - 100 gramów

laska wanilii - 1 sztuka

miód - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Maliny zasyp cukrem waniliowym i pozostaw do rozmrożenia.

2. Trzy herbaty Lipton zalej 400 ml gotującej się wody. Napar przykryj spodkiem odstaw na bok

aby dobrze się zaparzył. Do naparu dodaj starty imbir, całość dopraw do smaku miodem.

3. Herbatę rozlej w odpowiednie naczynia tuż przed podaniem uzupełnij rozmrożonymi malinami

razem z sokiem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Malinowy deser lodowy dla zakochanych

przepisy.pl

20 minut 2 osoby Średnie

Składniki:

Carte d'Or Tiramisu - 300 gramów

maliny - 150 gramów

cukier - 1.5 łyżek

woda - 1.5 łyżek

maliny - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Potrzebne będą 2 formy w kształcie serca o wymiarach ok. 9x10 cm i 4 cm wysokości. Formy

umieścić na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

2. Napełnić każdą formę jedną czwartą ilości lodów. Na warstwie lodów ułożyć maliny (kilka

najładniejszych odłożyć do dekoracji), na nie nałożyć pozostałą część lodów.

3. Za pomocą łyżki delikatnie ucisnąć deser, aby wypełnić puste przestrzenie – czynność

wykonać szybko, by lody nie roztopiły się. Deser niezwłocznie umieścić w zamrażalniku i

pozostawić do stężenia na ok. 4 godziny.

4. Aby przygotować sos malinowy, w małym rondlu zagotować wodę z cukrem, zdjąć z ognia. Po

ostygnięciu syropu połączyć go z malinami za pomocą blendera, tak by uzyskać gładki sos. Sos

przetrzeć przez sito, aby usunąć pestki.

5. Przed podaniem wyjąć lodowo-malinowe serca z form, udekorować świeżymi malinami i polać

sosem malinowym.
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