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Wstęp
Ciasta należą do wyrobów atrakcyjnych zarówno ze względu na smak, jak i este-

tyczne wykończenie. Każdy rodzaj ciasta ma inny smak, zapach, kształt i wygląd. Spo-
żywa się je głównie ze względu na ich duże walory smakowe, nie zastanawiając się 
nad ich wartościami odżywczymi. Należy je traktować przede wszystkim jako źród-
ło energii - ze względu na dużą zawartość w nich węglowodanów, pochodzących z 
mąki i cukru oraz tłuszczu. W związku z tym ciasta należy spożywać z umiarem.

W ciastach, poza składnikami energetycznymi, występują również inne cenne 
składniki odżywcze, których zawartość uzależniona jest od surowców używanych 
do ich sporządzenia. Zawartość białka w poszczególnych wypiekach uzależniona 
jest od ilości dodanych produktów białkowych (np. jaja, mleko, ser). W ciastach wy-
stępują również pewne ilości składników mineralnych oraz witamin, zwłaszcza gru-
py B, a nawet witamina C, jeżeli ciasto zrobimy z owocami. W zależności od ilości i 
proporcji występujących w nich składników oraz techniki ich przyrządzania, ciasta 
można podzielić na różne grupy: drożdżowe, biszkoptowe, kruche oraz półkruche, 
ucierane, francuskie i półfrancuskie, pierniki, torty, mazurki. 

Opracowanie zawiera przepisy ciast tanich oraz mało pracochłonnych, któ-
rych przygotowanie nie wymaga wielkiego kunsztu kulinarnego i które są proste 
w przygotowaniu.

Zanim przystąpisz do pieczenia ciast
Ø Przed wyrobieniem ciasta należy przesiać mąkę przez sito. Wypieki są wtedy 

pulchniejsze i łatwiej strawne.
Ø Aby ciasto miało intensywniejszy żółty kolor, do ucieranych żółtek dodaj odro-

binę soli. Białka przed ubiciem wstaw do lodówki. Silnie schłodzone szybciej 
się ubiją.

Ø Szczypta gałki muszkatołowej dodana do ciasta drożdżowego sprawi, że będzie 
ono nieco pikantniejsze.

Ø Ciasto biszkoptowe, zwłaszcza na tort, nasącz ponczem, żeby było wilgotne i 
aromatyczne. Poncz najłatwiej przyrządzić zagotowując pół szklanki wody z 5 
dag cukru i sokiem z 1 cytryny. Po wystudzeniu dodaj kieliszek rumu lub inne-
go aromatycznego alkoholu. Można też rozpuścić cukier w esencji z herbaty, 
dodać sok z cytryny i alkohol.

Ø Wypieki drożdżowe i francuskie będą miały ładną skorupkę, jeśli posmarujesz 
je konfiturą morelową, a następnie polejesz lukrem.

Ø Laski wanilii są lepsze i aromatyczniejsze niż esencje. Gotuje się je w całości w 
słodkich kremach. Wygodny w użyciu jest cukier waniliowy. Można go zrobić 
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domowym sposobem. Wystarczy do słoika, w którym znajdują się laski wani-
liowe wsypać trochę cukru. Wyjątkowo podkreślą smak ciast.

Ø Istotna jest temperatura składników używanych do ciasta. Wszystkie produkty 
powinny mieć jednakową, najlepiej pokojową temperaturę. Przy wyrabianiu 
ciasta kruchego ważna jest temperatura masła, które nie może być zbyt miękkie. 
Kruche ciasto wyrabiaj szybko z zimnymi składnikami, uformuj kulę, owiń folią 
i włóż na pół godziny do lodówki.

Ø Ciasto się nie przypali, jeśli jego powierzchnię posmarujesz żółtkiem rozmie-
szanym z niewielką ilością mleka, a wówczas będzie się rumieniło powoli. Jeśli 
jednak zbyt szybko się zrumieni, należy przykryć zwilżonym pergaminem do 
pieczenia ciast.

Ø Aby równomiernie natłuścić formę, w umytej schłodzonej foremce rozsmaruj 
pędzelkiem lekko rozpuszczony tłuszcz. Łatwiej jest wyłożyć formę pergami-
nem lub papierem do pieczenia.

Temperatura pieczenia i czas pieczenia różnych rodzajów ciast

Rodzaj ciasta Określenie temp. 
piekarnika

Temperatura 
piekarnika 

w o C

Czas 
pieczenia

w min

drożdżowe
wstawiamy do zimnego 
i powoli nagrzewać

160-200
(w zależności 
od wielkości 

wyrobów)

30 - 60

kruche i półkruche gorący 180 - 200 30 - 45

biszkopt i piaskowe bardzo powoli nagrzewać 160 - 180 30

ptysie
wstawiamy do rozgrzanego, 
potem obniżyć temperaturę 
i dosuszyć

200 - 250 20 - 30

bezy
letni - obsusza się je, nie 
rumienić

90 - 100 120

sernik umiarkowanie gorący

francuskie i półfrancuskie bardzo gorący 200 - 250 30

pierniki ciepły 150 - 170 40 - 60
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Ciasta bez pieczenia
CIASTO MALINOWE NA HERBATNIKACH

510 g herbatników (ok. 75 sztuk, starcza na 3 warstwy)
Masa budyniowa: 400 ml mleka, 1 budyń malinowy, 
100 g malin, 20 g żelatyny, 200 g słodkiej śmietany 36%
Bita śmietana: 150 g malin, 300 g słodkiej śmietany 
36%, 1 śmietan-fix, 2 łyżki cukru pudru
Polewa kokosowa: 50 g masła, 100 g cukru, 
100 g płynnej słodkiej śmietany 36%, 50 g kolorowych 
wiórków kokosowych
Do przygotowania masy budyniowej należy namoczyć żelatynę w 6 łyżkach zimnej 
wody. Budyń przygotować w 400 ml mleka (jeśli budyń jest bez cukru, dodać cukier). 
Do gorącego budyniu dodać żelatynę i dokładnie wymieszać. Maliny umyć, osuszyć i 
przetrzeć przez sitko. Połączyć z ciepłym budyniem, ostudzić. Ubić śmietanę i wmie-
szać delikatnie z masą budyniową. Herbatnikami wyłożyć dno foremki (35 x 24 cm) i 
rozsmarować masę budyniową. Wyłożyć drugą warstwę herbatników. Ciasto wstawić 
do lodówki. W tym czasie przygotować kolejną warstwę. 150 g malin umyć, osuszyć 
i zmiksować. Śmietanę ubić razem ze śmietan-fixem, na końcu dodać cukier puder. 
Ubitą śmietanę delikatnie połączyć z malinami, a następnie wyłożyć na herbatniki, 
po czym ułożyć ostatnią warstwę herbatników. Ciasto wstawić do lodówki. Przygoto-
wać polewę kokosową: śmietanę, masło i cukier rozpuścić w rondelku, dodać wiórki 
kokosowe, chwilę podgrzewać aż masa lekko zgęstnieje. Musi pozostać lekko płynna, 
tak aby można ją było rozprowadzić na herbatnikach. Ciasto wstawić do lodówki na 
co najmniej 12 godzin.

TRójCZEKOLADOWy SERNIK
10 herbatników, 100 g gorzkiej czekolady, 100 g mlecznej czekolady, 100 g białej 
czekolady, 500 g śmietankowego twarogu z wiaderka, 300 g słodkiej śmietany 36%, 
20 g żelatyny, 1/2 szklanki cukru, 2 łyżeczki cukru wanilinowego
Twaróg utrzeć z cukrem, cukrem wanilinowym. Żelatynę namoczyć w 6 łyżkach zim-
nej wody. Czekolady rozpuścić pojedynczo w kąpieli wodnej. Napęczniałą żelatynę 
podgrzać, płynną wymieszać z utartym twarogiem. Aby zapobiec powstaniu grudek, 
najlepiej dodać dwie łyżki masy serowej do rozpuszczonej żelatyny i wymieszać, a 
następnie dodać do reszty masy i dokładnie wymieszać. Śmietanę ubić na sztywno. 
Twaróg podzielić na 3 części. Do każdej części dodać po jednej czekoladzie, wymie-
szać. Dodać śmietany, delikatnie wymieszać. Do formy keksowej wyłożonej papierem 
do pieczenia wylać najpierw masę z gorzką czekoladą, kolejno z mleczną i na koniec z 
białą. Na górze ułożyć herbatniki. Ciasto wstawić do lodówki (najlepiej na całą noc). 
Po tym czasie wyjąć z formy. Polać roztopionymi czekoladami.
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TARTA Z MALINAMI BEZ PIECZENIA
500 g malin, 1 opakowanie ciastek pełnoziarnistych (200 g), 100 g masła, 2 jajka, 
½ szklanki cukru pudru, 500 g serka mascarpone, 1 opakowanie cukru wanilinowego
Ciastka drobno pokruszyć, przełożyć do dużej miski, dodać roztopione masło, wymie-
szać. Formę do tarty lekko wysmarować masłem i wyłożyć herbatnikowym spodem. 
Wstawić do lodówki na ok. 2 godziny. Żółtka ubić z cukrem aż będą białe i puszyste. 
Ubijając, dodawać stopniowo ser mascarpone oraz cukier wanilinowy. Białka ubić i 
wymieszać z masą serową. Masę z mascarpone przełożyć na spód z herbatników, na-
stępnie wstawić do lodówki na kilka godzin (ok. 3) aż masa stężeje. Po stężeniu masy 
ułożyć maliny, posypać cukrem pudrem.

RAfAELLO Z ADWOKATEM
2 ½ szklanki mleka, 3 żółtka, 1 szklanka cukru, 

2 łyżeczki cukru wanilinowego, 
2 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki mąki 

ziemniaczanej, 300 g masła, 
250 g wiórków kokosowych, 1 szklanka 
likieru adwokat, 500 g herbatników

Ugotować budyń. W tym celu 2 szklanki 
mleka zagotować z cukrem, cukrem 
wanilinowym. 1/2 szklanki mleka wy-

mieszać z żółtkami i mąkami. Dodać do 
gotującego się mleka i ugotować budyń, 

ciągle mieszając. Budyń ostudzić. Masło utrzeć mikserem, dodawać stopniowo porcja-
mi zimny budyń. Następnie dodać likier adwokat. Wyłączyć mikser i wmieszać wiórki 
kokosowe (lub kokos z migdałami).
Rozłożyć pierwszą warstwę herbatników 4 x 4 (można rozłożyć herbatniki w foremce 
do ciasta, ewentualnie na desce). Na herbatnikach rozsmarować 1/4 masy budyniowej. 
Postępować tak dalej aż do wyczerpania składników (wychodzą 4 warstwy). Na górze 
ma być masa budyniowa. Ciasto udekorować, posypać wiórkami kokosowymi i płatkami 
migdałowymi. Wstawić do lodówki na co najmniej 12 godzin.

BANANOWIEC
Masa bananowa: 1½ kg bananów, 50 dag masła, 1½ szklanki cukru, cukier 
wanilinowy, 2 opakowania galaretki cytrynowej, sok wyciśnięty z połowy cytryny
Dekoracja: 1 opakowanie galaretki wiśniowej, 2 banany, 1 opakowanie biszkoptów
Galaretki rozpuścić w 400 ml gorącej wody, odstawić aż ostygną. Banany obrać ze 
skórki, zmiksować z sokiem z cytryny na gładką masę. Przy pomocy miksera masło 
utrzeć z cukrem oraz cukrem wanilinowym. Mieszając, dodawać stopniowo owoce oraz 
lekko tężejącą galaretkę.
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Biszkopty ułożyć jeden obok drugiego na dnie tortownicy wyłożonej pergaminem (ø22 
cm). Wlać masę bananową, wstawić do lodówki, aż stężeje. Banany obrać, pokroić w 
plasterki, ułożyć na masie. Wierzch zalać lekko tężejącą galaretką. Całość ponownie 
wstawić do lodówki.
Dekoracja: rozpuścić galaretki w mniejszej ilości wody niż podano na opakowaniu. 
Gdy lekko stężeją, wlać do musu, zmiksować. Wyłożyć na biszkopt, posypać cukrem 
pudrem. Wsadzić do lodówki.

BEZOWy TORCIK LODOWy
Bezy (ok. 80 g), 4 jajka, 100 g cukru, 2 łyżeczki cukru wanilinowego, 100 g gorzkiej 
czekolady, 50 g białej czekolady, 400 g słodkiej śmietany 36%, 2 opakowania 
śmietan-fixu
Tortownicę o średnicy ok. 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Połowę bez pokruszyć 
i wyłożyć na dnie tortownicy. Czekoladę gorzką roztopić w kąpieli wodnej. Oddzielić 
żółtka od białek. Żółtka ubić z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę. Ubić 
białka. Ubić śmietanę ze śmietan-fixem. Do żółtek dodać ubite białka oraz śmietanę, 
delikatnie wmieszać. Połowę masy wymieszać z ostudzoną czekoladą. Jasną masę 
wyłożyć do tortownicy. Rozkruszyć resztę bez i przykryć masą z czekoladą. Torcik 
posypać startą białą czekoladą. Można również posypać kakao, udekorować bezami, 
zmiksować ok. 10 truskawek z cukrem i zrobić małe kleksy na górze ciasta. Tortownicę 
przykryć folią spożywczą i wstawić do zamrażalnika.

SERNIK NA ZIMNO Z SERKA HOMOGENIZOWANEGO
Zanim poznamy przepis na sernik z owocami, dobrze 
jest dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Zwy-
kle ciasto to wzbogacamy o rodzynki albo brzos-
kwinie i truskawki, zwłaszcza gdy przyrządzamy 
sernik na zimno. Jednak świetnym rozwiązaniem 
jest przygotowanie sernika z wiśnią, borówką 
oraz bananem. Jedni cenią sobie słodki smak 
pierwszych z nich, podczas gdy inni wolą wytraw-
ny smak świeżych wiśni. Sernik może być pysznym 
ciastem z różnych owoców, który można przygotować na bazie poniższego przepisu.
300 g biszkoptów, 2 galaretki agrestowe, 1 galaretka cytrynowa, 2 waniliowe serki 
homogenizowane (każdy po 150 g), 2 banany, 300 g borówek
Galaretkę agrestową rozpuścić w 1½ szklance gorącej wody. Ostudzić. Borówki oczyś-
cić, umyć. Tortownicę o średnicy 26 cm wyłożyć biszkoptami. Ostudzoną galaretkę 
wymieszać z jednym serkiem. Gdy zacznie tężeć, dodać borówki, a następnie zalać 
biszkopty. Wstawić do lodówki. Galaretkę cytrynową rozpuścić w 1½ szklance gorącej 
wody. Ostudzić. Gdy galaretka z serkiem zastygnie, wyłożyć kolejną warstwę bisz-
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koptów. Banany pokroić w drobną kostkę. Ostudzoną galaretkę wymieszać z drugim 
serkiem. Gdy zacznie tężeć, dodać kostkę z bananów i wylać na biszkopty. Wstawić do 
lodówki. Gdy sernik zastygnie, udekorować górę pozostałymi borówkami. Galaretkę 
agrestową rozpuścić w 2 szklankach gorącej wody. Ostudzić. Gdy zacznie tężeć - wylać 
na borówki.

Ciasta drożdżowe
Rozczyn z drożdży świeżych jest pierwszym krokiem do przygotowania perfekcyj-
nego ciasta drożdżowego. Podczas gdy suche drożdże wystarczy wymieszać z mąką, 
drożdże świeże wymagają od nas większego zaangażowania. Aby przygotować rozczyn 
potrzeba: 25 g drożdży świeżych, 1 łyżki cukru, 1/4 szklanki letniego mleka, 3 łyżek 
mąki pszennej. Do niedużego kubeczka rozkruszyć drożdże, zasypać cukrem, zalać 
letnim mlekiem. Wymieszać do rozpuszczenia drożdży. Dodać mąkę. Odstawić w cie-
płe miejsce do wyrośnięcia, na około 20 minut. Ilość drożdży użyta do przygotowania 
powyższego rozczynu jest przykładowa - należy użyć ilości drożdży, jaka zawarta jest 
w wybranym przepisie. Kiedy zaczyn mamy już gotowy, kontynuujemy pracę z ciastem 
tak, jak podane jest w przepisie.

jAGODZIANKI Z BIAłyM SEREM
300 ml mleka, 60 g masła, 100 g cukru,  ½ łyżeczki soli, 2 duże jajka, 560 g mąki 
pszennej, 20 g świeżych drożdży
Masa serowa: 400 g twarogu półtłustego, 2 łyżki masła, 2 żółtka, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej, 5 łyżek cukru z wanilią, 400 g jagód do posypania
Wszystkie składniki masy wymieszać widelcem, rozgniatając twaróg i pozostałe 
składniki. 
Ciasto: do letniego mleka dodać masło, cukier, roztrzepane jajka, wymieszać. Mąkę 
pszenną wymieszać z drożdżami (zrobić rozczyn z drożdży), dodać sól, następnie mleko 
wymieszane z resztą składników. Wyrabiać ciasto odpowiednio długo, by było miękkie 
i elastyczne. Uformować z niego kulę, włożyć do oprószonej mąką miski, przykryte 
ściereczką odstawić w ciepłe miejsce do podwojenia objętości (około 1,5 godziny), po 
czym ciasto wyjąć z misy, krótko wyrobić, rozwałkować na duży kwadrat, około 45 
x 45 cm. Blachę o wymiarach 25 x 36 cm wysmarować masłem, wyłożyć papierem 
do pieczenia. Rozwałkowane ciasto przekroić na pół, w celu otrzymania dwóch pro-
stokątów. Obie części posmarować masą z białego sera, posypać jagodami. Każdy z 
prostokątów złożyć na pół, wzdłuż dłuższego boku, następnie pokroić ostrym nożem 
na 8-10 części (w sumie powinniśmy otrzymać 16-20 bułeczek z dwóch prostokątów). 
Bułeczki układać w blaszce bardzo blisko siebie (mogą się stykać bokami), przykryć 
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ściereczką, pozostawić do ponownego wyrośnięcia (do 45 minut). Piec w temperaturze 
200ºC przez około 25-30 minut. Jeszcze ciepłe polukrować.
ü Dobrym patentem jest użycie kawałka nitki, którą układamy pod zwiniętym ciastem 
i zaciskamy na cieście, przekrajając je.
ü Lukier - 1 szklanka cukru pudru roztartego z 3 łyżkami wrzątku - gęstość lukru 
łatwo regulować przez dodanie cukru pudru lub dolanie wody.

BułECZKI WANILIOWO-TRuSKAWKOWE
3,5 szklanki mąki pszennej, ⅓ szklanki cukru, 110 g masła, 1 szklanka mleka, 
2 duże jajka, 20 g drożdży świeżych, 1 laska wanilii, ¼ łyżeczki soli
Mleko przelać do garnuszka, wyskrobać do niego ziarenka ze strąków wanilii. Podgrzać 
(nie gotować), następnie schłodzić. Do letniego mleka dodać masło, cukier, roztrzepane 
jajka, wymieszać. Mąkę pszenną wymieszać z drożdżami (zrobić rozczyn), dodać sól, 
następnie mleko wymieszane z resztą składników. Wyrabiać ciasto odpowiednio długo, 
by było miękkie i elastyczne. W razie konieczności dodać 3 łyżki mąki. Uformować z 
ciasta kulę, włożyć do oprószonej mąką miski, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe 
miejsce do podwojenia objętości (około 1,5 godziny). Wyrośnięte ciasto krótko wyrobić. 
Formę o wymiarach 32 x 22 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Z ciasta odjąć około 
150 g, które należy rozwałkować na wymiar formy (będzie to spodnia warstwa naszych 
bułeczek, by nie wyciekał z nich dżem). Pozostałe ciasto rozwałkować na prostokąt o 
wymiarach 30 x 40 cm, delikatnie podsypując mąką. Rozwałkowane ciasto posmaro-
wać dżemem truskawkowym z wanilią, pozostawiając niesmarowane 2 cm od brzegów 
ciasta. Ciasto zwinąć wzdłuż dłuższego boku, następnie pokroić ostrym nożem na 15 
części, otrzymamy 15 bułeczek - „ślimaków”. Bułeczki układać w blaszce na spodzie z 
ciasta drożdżowego, w niedużych odległościach od siebie (mogą się stykać), przykryć 
ściereczką, pozostawić do ponownego wyrośnięcia (do 45 minut). Piec w temperaturze 
200º przez około 25-30 minut. Ciepłe polukrować.

DżEM TRuSKAWKOWO-WANILIOWy
50 dag truskawek, ⅓ szklanki cukru z wanilią (lub zwykły cukier + ziarenka 
z 1 laski wanilii), 1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny
Truskawki umyć, odszypułkować, pokroić na grubsze plasterki. Zasypać cukrem w 
niedużym garnuszku, dodać sok z cytryny, wymieszać. Zagotować, zmniejszyć moc 
palnika do minimum, następnie gotować około 45 minut (lub dłużej), bez przykrycia 
(by woda z truskawek odparowała). Gdy objętość dżemu zmniejszy się o więcej niż 
połowę (będzie dość gęsty), zdjąć z ognia, przestudzić. Gdyby dżem był w dalszym 
ciągu mocno płynny, pogotować dłużej. Tę czynność można wykonywać kilka dni przed 
przygotowaniem bułeczek, można też rozłożyć na dwa dni (wtedy gotujemy każdego 
dnia po 20 minut).
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SłODKIE BułECZKI Z żuRAWINą
440 g mąki pszennej, 20 g świeżych drożdży lub 10 g drożdży suchych, 
75 g roztopionego masła, 250 ml mleka, 100 g twarożku, 2½ łyżki cukru, ½ łyżeczki 
soli, 120 g suszonej żurawiny, do posmarowania: 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka
Mąkę wymieszać z drożdżami (zrobić rozczyn). Dodać pozostałe składniki (poza 
żurawiną) i dokładnie wyrobić, dodając pod koniec roztopiony tłuszcz i żurawinę. 
Ciasto jest dobrze wyrobione, gdy łatwo odchodzi od ścianek miski, jest gładkie i 
elastyczne. Zostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (podwojenia objętości) przy-
kryte ręczniczkiem. Uformować gładkie i równe bułeczki (około 75 g każda). Ułożyć 
na blaszce, przykryć i odstawić na około 30 minut do wyrośnięcia. Przed wstawieniem 
do piekarnika posmarować jajkiem roztrzepanym z 1 łyżką mleka. Piec około 10 minut 
w temperaturze 200ºC.

DROżDżOWE ROGALIKI
1 kg mąki pszennej, 1 mała śmietana, 25 dag margaryny, 2 całe jaja, 4 łyżki cukru, 
7 dag drożdży, szczypta soli, zapach
Nadzienie: powidła z agrestu lub śliwek, marmolada lub dobrze odsączona konfitura 
wiśniowa lub malinowa
Lukier: ½ szklanki cukru pudru, kilka łyżek gorącej wody
Lekko ciepłe mleko wymieszać z pokruszonymi drożdżami, cukrem, ok. 3 łyżkami mąki, 
solą. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10-15 minut. Mąkę posiekać z 
tłuszczem, dodać jajka. Dodać wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto, aż utworzy się lepka, 
tłusta kula. Ciasta nie trzeba wyrabiać długo, ok. 10 minut. Uformować z ciasta kulę 
i wrzucić ją do naczynia z bardzo zimną wodą, tak żeby była w całości zanurzona w 
wodzie (ja używam do tego wiadra). Gdy ciasto wyrośnie, stanie się lekkie, wypłynie 
na powierzchnię wody. Trwa to zazwyczaj ok. 15-25 minut (może to trwać nawet do 
2 godz.). Po wyjęciu ciasta z wody należy podzielić je na 4 części. Każdą cześć, jedną 
po drugiej, rozwałkować na posypanym mąką blacie w kształt koła oraz podzielić na 
8 trójkątów. Na każdym trójkącie ułożyć trochę nadzienia (ok. 1/2–3/4 łyżeczki, nie za 
dużo, aby nadzienie nie wypłynęło podczas pieczenia). Trójkąty zwinąć od podstawy, 
tworząc rogaliki. Gotowe rogaliki ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Rogaliki przed pieczeniem po-
smarować roztrzepanym jajkiem. 
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 
15–20 minut do zarumienienia w 
temperaturze 180°C. Jeszcze ciepłe 
posmarować lukrem (gorąca woda 
wymieszana z cukrem pudrem) lub 
posypać cukrem pudrem. W ten sam 
sposób upiec pozostałe rogaliki.
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DROżDżOWE CIASTO Z TRuSKAWKAMI I AGRESTEM
Ciasto drożdżowe: 4 szklanki mąki, 4 jajka (3 żółtka + 1 całe jajko), 1 szklanka cukru, 
1 szklanka mleka, 7 dag drożdży, 12,5 dag masła, cukier wanilinowy, szczypta soli
Kruszonka: ½ kostki masła, 2 łyżki wiórków kokosowych, szklanka mąki, cukier 
wanilinowy, ½ szklanki cukru
Mąkę przesiać, dodać szczyptę soli, zrobić wgłębienie, rozkruszyć drożdże, posypać 
2 łyżkami cukru, wlać na to trochę letniego mleka i rozmieszać z mąką do gęstości 
śmietany. Poczekać ok. 15-20 minut aż drożdże lekko urosną i zrobi się piana. W mię-
dzyczasie ubić 3 żółtka i 1 całe jajko z resztą cukru na kogel-mogel. Masę jajeczną 
dodać do wyrośniętych drożdży. Wymieszać z pozostałą mąką i mlekiem, wyrobić 
ciasto. W czasie wyrabiania do ciasta dodawać stopniowo roztopiony letni tłuszcz. 
Ciasto wyrabiać do momentu, aż będzie odchodzić od boków miski. Pozostawić do 
wyrośnięcia (aż podwoi swoją objętość). Ciasto wyłożyć na blachę, wyrównać, ułożyć 
owoce (truskawki, agrest, porzeczki lub dżem) i posypać kruszonką (kruszonka: do 
mąki dodać masło, cukier, cukier wanilinowy, wiórki kokosowe, wszystko zagnieść). 
Piec 35 minut w temperaturze 1800C.

Ciasta z sezonowymi owocami
OWOCOWy BISZKOPT Z MALINAMI

5 jaj, 5 łyżek cukru, 5 łyżek mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, opakowanie cukru 
wanilinowego, maliny, galaretka malinowa

Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na 
sztywną pianę i dalej ubijając dodawać cukier, 
żółtka, zapach oraz przesianą z proszkiem 
do pieczenia mąkę. Ciasto wylać do wy-
smarowanej tłuszczem i posypanej tartą 
bułką foremki. Piec w średnio nagrzanym 

piekarniku na jasnozłoty kolor. Ostudzony 
biszkopt nasączyć ponczem. Ułożyć maliny, 

zalać tężejącą galaretką malinową. Dowolnie 
udekorować.
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TORT AGRESTOWy
Biszkopt: 6 jaj, 6 łyżek mąki pszennej, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, ½ szklanki 
cukru, 1½ łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka soku z cytryny
Krem: 3 żółtka, budyń śmietankowy, 1 duża łyżka mąki ziemniaczanej, 1 kostka 
masła, ¾ litra musu z agrestu, 1 galaretka agrestowa, 1 łyżka żelatyny, 2 łyżki 
cukru, mały słoik powideł śliwkowych
Białka ubić z cukrem, dodawać po jednym żółtku. Wsypać przesiane mąki z proszkiem 
do pieczenia i łyżkę soku z cytryny, wszystko delikatnie zamieszać w tortownicy około 
25 minut w temp. 180oC. Wielkość tortownicy 29 cm.
Ugotować budyń z żółtkami, cukrem i mąką ziemniaczaną, odstawić do wystudzenia. 
Utrzeć masło, dodawać po łyżce zimnego budyniu - utrzeć na pulchną masę. Gala-
retkę rozpuścić w 3/4 szklanki wody razem z żelatyną. Przestudzoną dodać do musu 
agrestowego. 
Mus: obrany i opłukany agrest gotować z niewielką ilością cukru. Miękki agrest zmik-
sować, a następnie przetrzeć przez sito. Nakładać do słoików, pasteryzować około 20 
minut. Mus można wykorzystać do przyrządzania deserów, ciast itp.
Warstwy ciasta: połowa biszkoptu - powidła śliwkowe - połowa kremu - mus agrestowy 
- druga połowa biszkoptu - krem - przybrać wg uznania.

AGRESTOWy TORCIK
50 dag agrestu, 20 dag cukru
ciasto: 25 dag mąki, 1 jajko, 18 dag masła, 1 żółtko, 1 łyżeczka cukru pudru, 
50 ml śmietany 30% lub mleka, ⅔ łyżeczki soli
Krem: 6 żółtek, 12-13 dag cukru, 200 ml pełnego mleka, 150 ml śmietany 18%, 
50 ml wytrawnego szampana, ziarenka z 1 laski wanilii
Na ciasto utrzeć masło, dodać sól, cukier, żółtko i śmietanę, zmiksować na gładką masę. 
Zmniejszyć obroty miksera, dodać po łyżce mąki. Ulepić z ciasta kulę, zawinąć w folię, 
schłodzić 2 godz. w lodówce. Rozgrzać piekarnik do 200°C. Tortownicę o średnicy 25 cm 
wysmarować masłem. Agrest zasypać cukrem, dusić przez 8 minut na małym ogniu, 
aż zmięknie. Wystudzić. Ciasto podzielić na pół, rozwałkować na oprószonym mąką 
blacie dwa koła o 2-3 cm większej średnicy niż średnica formy. Jeden placek włożyć do 
formy, docisnąć ciasto do brzegów, ściąć wystające końce. Na cieście rozłożyć agrest. 
Drugi placek nakłuć widelcem, przykryć agrest, skleić brzegi. Wysmarować jajkiem, 
piec 25-30 minut.
Krem: utrzeć żółtka z cukrem na puszystą masę. Podgrzać mleko ze śmietaną, szampanem 
i wanilią. Zdjąć z ognia, gorącym płynem zaparzyć masę żółtkową, nieustannie ucierać. 
Wlać do rondla, wymieszać, podgrzewać 10 minut na małym ogniu - do zgęstnienia. 
Podawać ciasto polane kremem szampańskim.
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SZARLOTKA Z RABARBAREM
3 szklanki mąki, 30 dag margaryny, 4 żółtka, 
2 łyżki cukru, starta skórka z cytryny, 
1 kg rabarbaru, szklanka cukru 
do rabarbaru, cukier wanilinowy, 
4 białka, ¾ szklanki cukru do białek
Mąkę posiekać z tłuszczem, dodać żółt-
ka i cukier, szybko połączyć składniki. 
Ciasto schłodzić w lodówce. Umyty 
rabarbar oczyścić z włókien, pokroić 
w drobne kawałki i rozgotować z 
cukrem, nieco odparowując. Trochę 
więcej niż połowę ciasta wyłożyć do 
tortownicy (dno i boki do połowy 
wysokości), podpiec. Podpieczone 
ciasto posypać tartą bułką lub kaszką manną i wyłożyć na nim rozgotowany i ostudzony 
rabarbar, wymieszany ze startą skórką z cytryny oraz cukrem wanilinowym, ponownie 
posypać tartą bułką lub kaszką manną, a następnie kruszonką z pozostałego ciasta. Wsta-
wić do piekarnika i zrumienić. Ubić sztywną pianę z białek, dodać pod koniec ubijania 
cukier. Zrumienioną szarlotkę wyjąć, przykryć pianą z białek i ponownie wstawić do lekko 
nagrzanego piekarnika. Gdy piana zmieni kolor na jasno słomkowy szarlotkę wyjąć.

CIASTO Z AGRESTEM
½ kg agrestu, ¼ szklanki oleju, ¼ szklanki wody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
aromat migdałowy, 6 jajek, 1 szklanka cukru, 1½ szklanki mąki pszennej, 3 łyżki 
kakao lub maku
Ubić jajka z cukrem na biały, puszysty krem. Następnie dodać pozostałe składniki. Wylać 
prawie całe ciasto do tortownicy (22 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Zostawić 3 
łyżki ciasta i dodać do niego kakao – zmiksować. Ciasto z kakao wyłożyć łyżką w trzech 
punktach jasnego ciasta i delikatnie wymieszać łyżką, robiąc wzorek - marmurek. Na 
wierzchu ułożyć owoce - wcześniej je umyć, osuszyć i nożyczkami obciąć końce. Piec 
ok. 50 minut w 180oC. Po ostudzeniu oprószyć cukrem pudrem.

MIGDAłOWIEC Z AGRESTEM
3 szklanki mąki, 250 dag masła lub margaryny, 8 jaj (białka oddzielić od żółtek, 
podzielić po 4 białka), 3 szklanki cukru, 2 opakowania cukru wanilinowego, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 100 g płatków migdałowych, agrest z kompotu, 
500 ml kremówki 30%, 2 łyżeczki żelatyny, 2 opakowania galaretki agrestowej
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Do miski włożyć margarynę, szklankę cukru, 1 cukier wanilinowy, 8 żółtek oraz mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Zagnieść ciasto. Gdy będzie plastyczne i spoiste 
- podzielić je na dwie części. Wysmarowane tłuszczem i wyłożone papierem do pieczenia 
dwie równej wielkości blachy wylepić ciastem.
4 białka z 1 szklanką cukru ubić na sztywną pianę. Pianę przełożyć na pierwsze ciasto 
i posypać połową porcji płatków migdałowych. Piec w nagrzanym do 1800C piekarniku 
ok. 40 minut. Tę czynność powtórzyć z drugą porcją białek, cukru i migdałów, ale do-
piero wówczas, gdy pierwsze ciasto będzie upieczone lub piec jednocześnie dwie porcje 
ciasta (ubite białka nie „lubią” stać biernie, ponieważ zmienia się ich konsystencja). 
Odstawić, by ostygało.
Rozpuścić 2 galaretki w 4 szklankach gorącej wody. Odcedzony agrest wysypać na 
pierwszą warstwę ciasta, zalać tężejącą galaretką. Ubić kremówkę z cukrem wani-
linowym, pod koniec ubijania dodać żelatynę (rozpuszczoną w 1/4 szklanki ciepłej 
wody). Masę wyłożyć na już twardą galaretkę, przykryć drugim plackiem. Ciasto 
przechowywać w lodówce. Najlepiej smakuje na drugi dzień.

PLACEK KOKOSOWy
5 jaj, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki 
ziemniaczanej, 1 łyżka mąki tortowej, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa budyniowo-kokosowa: 1 budyń 
śmietankowy, ½ l mleka, 1 paczka wiórków 
kokosowych, 25 dag masła, 2 łyżki cukru, 
1-2 żółtka
Posypka: 1 łyżka masła, 1 paczka wiórków 

kokosowych, 1 łyżka cukru
Białka ubić, dodać żółtka, cukier, mąkę ziemniaczaną 

oraz proszek do pieczenia wymieszany z łyżką mąki tortowej. Delikatnie połączyć 
wszystkie składniki. Ciasto wylać na płaską blaszkę i upiec na złoty kolor. Po ostyg-
nięciu przekroić.
Ugotować masę budyniowo-kokosową: z 1/2 l mleka odlać pół szklanki i rozrobić w nim 
budyń. Pozostałe mleko zagotować, do gotującego mleka wrzucić 1 paczkę wiórków 
kokosowych oraz rozrobiony budyń. Ugotowaną masę budyniowo-kokosową wylać na 
głęboki talerz - w celu ostudzenia, od czasu do czasu zamieszać, aby nie utworzyła 
się skorupka. Do utartego masła dodać cukier, żółtka. Następnie stopniowo cały czas 
ucierając dodać po łyżce masy budyniowo-kokosowej.
Posypka: składniki zarumienić na patelni. Uwaga! cały czas mieszać drewnianą łyżką, 
ponieważ szybko się przypala.
Upieczony spód przekroić na połowę, położyć połowę masy, przykryć drugim pla-
ckiem. Nałożyć resztę kremu, rozsmarować równo, posypać zarumienioną, ostudzoną 
posypką.
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TORT CZEKOLADOWy
Biszkopt: 6 jaj, 180 g cukru, 150 g mąki tortowej, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 
cukier wanilinowy, szczypta soli
Masa: 500 ml śmietany 30%, 2 opakowania 
śmietan-fixu, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżka kakao, 
owoce do dekoracji (według gustu)
Jaja ubić z cukrem, cukrem wanilinowymi i szczyp-

tą soli. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i 
kakao. Przesiać przez sito, dodawać stopniowo do masy 

jajecznej, mieszając mikserem na najmniejszych obrotach. Ciasto przełożyć do tortow-
nicy (ø 26 cm), piec około 30 minut. Wystudzone ciasto przekroić na połowę. Biszkopt 
nasączyć ponczem. Cukier puder wymieszać ze śmietan-fixem i kakao. Schłodzoną 
śmietanę ubić na sztywno, dodać śmietan-fix z kakao i wymieszać mikserem. Połowę 
biszkoptu posmarować 1/3 śmietany, przykryć drugą częścią ciasta. Na wierzch tortu 
nałożyć resztę śmietany. Tort przybrać owocami kiwi, brzoskwiń itp.

PRZEKłADANIEC ORZECHOWO-KOKOSOWy
Ciasto kruche: 2 szklanki mąki pszennej 250 g margaryny, 5 żółtek, 8 łyżek cukru, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Ciasto orzechowe: 150 g orzechów włoskich, 3 łyżki cukru, 3 łyżki bułki tartej, 
cukier wanilinowy, 1 łyżka proszku do pieczenia
Ciasto kokosowe: 200 g wiórków kokosowych, 1 szklanka cukru, 5 białek
Masa budyniowa: 2 szklanki mleka, 400 g masła, 5 żółtek, 1 opakowanie budyniu 
waniliowego, 3 łyżki cukru, 2 łyżki mąki pszennej, cukier wanilinowy
Ciasto kruche: margarynę utrzeć z cukrem. Dodać pozostałe składniki, wyrobić cia-
sto, podzielić na dwie części. Ciasto schłodzić w zamrażalniku 30 minut. Blaszkę (25 
x 40) wyłożyć papierem do pieczenia. Jedno ciasto przełożyć do foremki. Wstawić 
do nagrzanego piekarnika. Piec około 20 minut w temperaturze 180oC. Drugie ciasto 
upiec w ten sam sposób.
Ciasto kokosowe: z białek ubić pianę, powoli dodawać cukier. Dodać wiórki kokosowe, 
wymieszać. Blaszkę (25 x 40) wyłożyć papierem do pieczenia. Ciasto przelać do formy, 
wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 20 minut w temperaturze 170oC.
Ciasto orzechowe: połowę orzechów zmielić, drugą pokroić na mniejsze kawałki. Białka 
ubić z cukrem. Do piany dodać orzechy i pozostałe składniki, delikatnie wymieszać. 
Blaszkę (25 x 40) wyłożyć papierem do pieczenia, ciasto przełożyć do formy i wstawić 
do nagrzanego piekarnika. Piec około 25 minut w temperaturze 180oC. 
Masa budyniowa: zagotować 1½ szklanki mleka z cukrem. W pozostałym zimnym mleku 
rozrobić budyń, żółtka, i mąkę. Do gotującego się mleka wlać budyń, wymieszać, chwilę 
gotować. Masło utrzeć. Dodać po łyżce zimnego budyniu. 
Kruche ciasto posmarować częścią masy. Ułożyć placek kokosowy. Posmarować masą. 
Ułożyć ciasto orzechowe. Posmarować resztą masy budyniowej. Przykryć ciastem kru-
chym. Udekorować polewą i orzechami.
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SZARLOTKA - CIASTO PACHNąCE jESIENIą
3 szklanki mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 szklanka cukru pudru, 3 jajka, 
1 żółtko, 2 opakowania cukru wanilinowego, kostka masła, 1 kg jabłek, rodzynki
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać zimne masło, jajka, żółtko, cukier, 
1 cukier wanilinowy. Szybko zagnieść ciasto. Wstawić do lodówki. Jabłka obrać i ze-
trzeć na tarce o dużych otworach. Lekko odcisnąć sok i wymieszać z kaszką manną i 
drugim cukrem wanilinowym. Połowę ciasta wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia, wyłożyć starte jabłka. Przykryć pozostałym ciastem, piec 45 minut w 
temp. 180oC. Posypać cukrem pudrem.

SZARLOTKA Z MuSEM jABłKOWyM NA BISZKOPCIE
8 jaj, 4 czubate łyżki mąki ziemniaczanej, 4 czubate łyżki mąki pszennej, 1 szklanka 
cukru, 1½ łyżeczki proszku do pieczenia, duży słoik musu jabłkowego (0,9 l), 
2 galaretki cytrynowe, 500 ml śmietany 30%, 2 opakowania śmietan-fixu
Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier. Do białek dodać po jednym żółtku, ubijać 
aż masa stanie się puszysta. Przesiane mąki z proszkiem dodać do masy jajecznej 
delikatnie mieszając łyżką. Przelać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 
20 minut w temp. 180oC, na złoty kolor. Po przestygnięciu przeciąć na pół.
Galaretki rozpuścić w 2 szklankach wody. Odstawić do przestudzenia, a następnie 
dodać do musu jabłkowego. Włożyć do lodówki, aby masa zrobiła się bardziej gęsta. 
Na dolną cześć biszkoptu wylać mus, a następnie ubitą śmietanę ze śmietan-fixu. Na 
to położyć wierzchnią warstwę biszkoptu. Posypać cukrem pudrem.

jABłECZNIK NA KRuCHyM CIEŚCIE
4½ szklanki mąki pszennej, 1½ szklanki cukru, 3 żółtka, 375 g margaryny, 3 łyżki 
śmietany, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka kakao, 2 kg jabłek, cynamon, 
2 łyżki kaszki manny
Mąkę z proszkiem do pieczenia oraz cukier wsypać do większej miski. Dodać miękką 
margarynę, żółtka i śmietanę. Ręką zagnieść ciasto. Wyrobione ciasto powinno być 
zwarte i lekko kleić się do dłoni. Ciasto podzielić na dwa kawałki. Jedną porcję cia-
sta rozłożyć na spodzie blachy wyłożonej papierem do pieczenia (wymiary 24 x 24). 
Drugą porcję podzielić na dwie części, do jednej wsypać kakao. Obie porcje włożyć 
do zamrażarki. Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach i odcisnąć nadmiar 
soku. Posypać cynamonem oraz dodać dwie łyżki kaszki manny i wyłożyć na surowe 
ciasto. Wierzch przykryć zamrożonym, startym na tarce o dużych oczkach ciastem (na 
przemian jasnym i ciemnym). Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 60 minut 
w temperaturze 180oC. Ostudzony placek oprószyć cukrem pudrem.
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jABłECZNIK Z BuDyNIEM
3 szklanki mąki, 2 całe jajka, 1 szklanka cukru, proszek do pieczenia, 1 żółtko, 
kostka margaryny, 2 budynie śmietankowe lub waniliowe, 750 ml mleka, 2 kg jabłek
Ze wszystkich składników zagnieść ciasto i podzielić je na dwie części (mniej-więcej 
1/3 i 2/3). Mniejszy kawałek ciasta wsadzić do zamrażarki, a większym wylepić spód 
blachy (o wymiarach 25 x 35 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto nakłuć lub 
posypać bułką tartą, która wchłonie nadmiar soku z jabłek. Wyłożyć obrane, pokrojone 
w kostkę i wymieszane z cukrem jabłka (nie ucierać ich na tarce!). Przygotować budyń 
i zalać nim jabłka. Pozostałe ciasto utrzeć na tarce i posypać nim. Kiedy ciasto będzie 
się ciężko ucierać, można je poszczypać i poukładać na wierzchu. Piec w temperaturze 
180oC ok. 50 minut.

BABKA CyTRyNOWA
1½ szklanki mąki pszennej 25 dag masła, 4 jaja, 
1½ szklanki cukru, cukier wanilinowy, 1 łyżka 
kandyzowanej skórki z cytryny lub pomarańczy, 
1 cytryna, 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia. 
Masło utrzeć, dodać kolejno żółtka, cukier, kandyzo-
waną skórkę i sok wyciśnięty z cytryny. Wsypać mąkę, 
wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę, delikatnie wymieszać z pozostałymi skład-
nikami. Ciasto przelać do foremki. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 60 
minut w temperaturze 180oC. Ostudzić babkę, posypać cukrem pudrem.

KORZENNE CIASTO PIASKOWE ZE ŚLIWKAMI
500 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 250 g masła, 300 g cukru, cukier 
wanilinowy, 6 jaj, 1 łyżka przyprawy korzennej, ½ szklanki mleka, 1,2 kg śliwek
do dekoracji: płatki migdałowe, bita śmietana
Mąkę i masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę. Dodać kolejno 
całe jaja, przesypując je mąką przesianą z proszkiem do pieczenia oraz przyprawą 
korzenną. Na koniec wlać stopniowo mleko, wymieszać mikserem. Ciasto rozsmarować 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównać.
Śliwki umyć, przekroić na połówki, wyjąć pestki. Połowę przygotowanych owoców 
wcisnąć do środka ciasta, a resztę ułożyć na wierzchu przekrojem do góry. Piec około 
60 minut w piekarniku o temperaturze 180oC. Ostudzić, posypać płatkami migdałów i 
ozdobić rozetkami bitej śmietany.
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PLACEK ZE ŚLIWKAMI I PIANKą
1½ kg śliwek, 3½ szklanki mąki krupczatki, 
5 żółtek, 25 dag margaryny, 2 łyżki śmietany, 
3/4 szklanki cukru, cukier wanilinowy, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Pianka: 5 białek, 1 szklanka cukru, 
1 opakowanie kisielu wiśniowego
Zagnieść ciasto z podanych składników, podzielić 

na dwie części w proporcji 1:3. Większą część 
ciasta wyłożyć na blaszkę o wymiarach 24 x 24 cm, 

a mniejszą włożyć do zamrażarki. Na ciasto wyłożyć połówki wydry-
lowanych śliwek i piankę (pianka: białka ubić na sztywną pianę, stopniowo dodając 
cukru, wsypać kisiel, wymieszać). Wierzch posypać startym ciastem z zamrażalnika. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika, piec około 45 minut w temperaturze 180oC. Ude-
korować według uznania.

SERNIK PuSZEK
80 dag twarożku kremowego, 6 jaj, 1 opakowanie budyniu 
śmietankowego, 250 ml mleka, 
½ szklanki cukru, opakowanie cukru 
wanilinowego, aromat cytrynowy
Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na 
sztywną pianę z łyżką cukru. Do żółtek do-
dać zimnego twarogu, cukru, aromatu, cukru 
wanilinowego. Całość mieszać mikserem na 
najwyższych obrotach przez 3-5 minut. Budyń 
rozprowadzić w mleku, dodać do powstałej 
masy serowej, dodać 3 łyżki umytych, osuszo-
nych i obsypanych mąką rodzynek lub żurawiny. Na 
koniec masę delikatnie wymieszać z pianą ubitą z białek. Przełożyć do tortownicy 
wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać. Piec około 60 minut w temperaturze 
170oC. Upieczony sernik pozostawić na ok. 10 minut w piekarniku.

SERNIK Z MAKIEM
Masa makowa: 1 szklanka maku, 12 dag masła, ½ szklanki miodu, 3 jaja, 1 łyżka 
proszku do pieczenia
Masa serowa: 1 kg pełnotłustego sera twarogowego, 25 dag masła, 2 szklanki 
cukru, 8 jaj, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Lukier: 1 szklanka cukru pudru, 1 tabliczka czekolady, sok z cytryny
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Mak zalać wrzątkiem i odstawić na 12 godzin. Następnie odsączyć na sitku, zemleć dwa 
razy, dodać miód i utrzeć. Masło utrzeć z żółtkami, dodać mak i proszek do pieczenia. 
Z białek ubić pianę i delikatnie połączyć z masą makową. Wylać na blachę i piec 15 
minut w temperaturze 200oC.
Ser zemleć, a następnie ucierać dodając po jednym żółtku. Wlać stopione, lekko prze-
studzone masło, wsypać proszek do pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę, dodać do 
masy, przesypując mąką ziemniaczaną, wymieszać. Masę serową wyłożyć na zapieczoną 
masę makową. Piec przez 35-40 minut w temperaturze 200oC.
Cukier puder ukręcić z sokiem z cytryny, dodając go tyle, by lukier miał konsystencję 
ciasta naleśnikowego. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Gorące jeszcze ciasto 
posmarować lukrem i czekoladą.

SERNIK WIEDEńSKI
1 kg sera twarogowego tłustego, 8 jaj, 25 dag masła, 2 szklanki cukru, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej, 2 ugotowane ziemniaki, cukier wanilinowy, bakalie
Polewa: 4 łyżki cukru, 6 dag margaryny, 1 łyżka kakao, 1 łyżka wody
Ser i ziemniaki przepuścić przez maszynkę. Tłuszcz utrzeć z cukrem i żółtkami, razem 
wymieszać, dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną, cukier wanilinowy. Ubić sztywną pianę 
z białek, połączyć ją z masą serową, dodać bakalie. Sernik wylać do foremki. Piec w 
niezbyt wysokiej temperaturze przez około 60 minut.
Przygotować polewę kakaową: wszystkie składniki polewy zagotować ciągle mieszając 
aż do całkowitego rozpuszczenia. Gorącą polewę rozprowadzić na cieście.
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