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Przepisy Kulinarne 

#CIASTA I DESERY# 

 

 

 
Niniejsze przepisy zostały zgłoszone w ramach gminnego konkursu 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” przez członkinie czterech  
Kół Wiejskich z terenu gminy Buczkowice. 

Członkinie kół gospodyń wiejskich w ramach konkursu przyrządziły 

potrawy nawiązujące do przeszłości, wykorzystujące znane przed 

laty produkty i przyprawy, czerpiące z bogactwa regionu w różnych 

kategoriach. 

Dziś prezentujemy Państwu ciasta i desery.  

 

Życzymy smacznego. 
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CIASTO „LEŚNY MECH” 
 

Składniki na ciasto 

3 duże jaja 

1⅓szklanki cukru 

1⅓szklanki oleju 

2 szklanki mąki krupczatki 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 cukier lub olejek waniliowy 

450g szpinaku (rozdrobnionego, mrożonego) 

 

Sposób przygotowania ciasta 

Szpinak rozmrażamy i odcedzamy, jajka miksujemy z cukrem na puszystą masę, pod 

koniec dodając cienkim strumieniem olej, dalej wolno mieszając dodawać mąkę  

i proszek do pieczenia oraz wanilię. Na koniec dużą łyżką dodajemy szpinak, mieszamy 

delikatnie i wylewamy do wyłożonej papierem tortownicy, wkładamy do nagrzanego 

piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180°C przez1 godzinę. Gotowe ciasto studzimy, 

nożem odkrawamy ⅓ ciasta, którą kruszymy dłońmi i odstawiamy. 

 

Sposób przygotowania masy 

1½ łyżeczki żelatyny rozpuścić w ¼ szklanki wrzącej wody. 300 ml kremówki 30% ubić 

ze szczyptą soli na sztywną masę, pod koniec dodając 2 łyżki cukru pudru i miksować, 

dodając ostudzoną żelatynę.  

 

Wykładamy masę na ciasto smarując też brzegi, posypujemy pokruszonym ciastem. 

Schładzamy w lodówce kilka godzin przed podaniem  

dekorujemy owocami granatu lub borówki. 
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SZARLOTKA Z BEZĄ 
 

Składniki 

240 g masła 

4 żółtka 

6 białek 

3 szklanki mąki 

¾ szklanki cukru pudru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 kg jabłek 

cynamon 

cukier puder do posypania ciasta 

 

Sposób przygotowania 

Mąkę  wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać masło, żółtka, połowę cukru pudru  

i wyrobić ciasto. Połowę ciasta dać do lodówki, resztę rozłożyć na wysmarowaną 

tłuszczem blachę.  Na ciasto wyłożyć jabłka starte na tarce o grubych oczkach, posypać 

cynamonem, na górę zetrzeć resztę ciasta, piec w piekarniku w temperaturze 1800C ok. 

25 minut. Ubić białka z resztą cukru pudru, wyjąć ciasto z piekarnika, rozłożyć ubite 

białka na wierzch, piec ponownie w piekarniku w temperaturze 1800C ok.25 minut, po 

wystygnięciu posypać cukrem pudrem.  
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SERNIK Z BRZOSKWINIAMI 

Składniki 

 

Ciasto 

3 szklanki mąki tortowej 

1 kostka margaryny 

5 żółtek 

3 łyżeczki kakao 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Masa serowa 

600g sera białego 

½ szklanki cukru 

½ kostki margaryny 

2 jajka 

1 budyń śmietankowy 

 

Masa z białek 

5 białek 

1 szklanka cukru 

1 puszka brzoskwiń 

 

Sposób przygotowania 

Masa serowa 

 Ser zmielić, cukier utrzeć z margaryną, dodać jajka, budyń, wszystko zmiksować, 

połączyć z serem  i wymieszać. 

Ciasto 

Wyrobić ciasto, podzielić na dwie nierówne części. Większą rozwałkować  

i wyłożyć na blachę. Mniejszą włożyć do lodówki. Brzoskwinie pokroić  

w plastry, ubić masę z białek. Na ciasto wyłożyć masę serową, brzoskwinie w plastrach  

i masę z białek. Na wierzch masy z białek zetrzeć resztę ciasta na tarce o grubych 

oczkach. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 40 minut. 
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RURKI 
 

Składniki 

 

80 g drożdży 

600 g mąki 

3 łyżki cukru 

250 g margaryny 

½ szklanki mleka 

2 żółtka 

 

Sposób przygotowania 

 

Cukier i drożdże rozpuścić w letnim mleku. Margarynę przesiekać z mąką, dodać 

wyrośnięty rozczyn drożdży, żółtka i wyrobić na jednolitą masę. Ukształtować z ciasta 

kulę, włożyć do dużego garnka i zalać całe ciasto zimną wodą. Poczekać około 20 minut, 

aż ciasto wypłynie na wierzch. Wyciągnąć z wody, lekko osuszyć ręcznikiem 

papierowym i włożyć do miski obsypanej mąką. Urywać małe kawałki ciasta, 

rozwałkować na cienki placek (jak na makaron), ciąć paski o szerokości 2 cm i nawijać 

na formy rurek. Rurki posmarować margaryną. Piec w 250°C do uzyskania złotego 

koloru. Ściągać ciepłe rurki z foremek. Nadziewać nadzieniem przygotowanym według 

własnego uznania, np. bitą śmietaną, masą budyniową, kremem owocowym. 
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PIERNIK Z WIŚNIOWĄ WKŁADKĄ 
 
Składniki na ciasto I 

 

5 jajek, ¾ szklanki miodu 

 ½ szklanki cukru 

300 g mąki  

1 łyżeczka proszku do pieczenia  

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

1 łyżeczka przyprawy do pierników 

 

Sposób przygotowania ciasta I 

Żółtka utrzeć z cukrem i miodem, dodawać porcjami mąkę, wymieszaną  

z proszkiem do pieczenia, przyprawą do piernika i sodą oczyszczoną. Dodać pianę ubitą 

z białek, wszystko razem wymieszać. Ciasto piec w 180°C przez 50 minut, przestudzić  

i przekroić poziomo na 2 części. 

Składniki na ciasto II 

 

4 jabłka  

¾ szklanki cukru  

1 garść orzechów włoskich mielonych 

1 garść rodzynek  

½ kg wiśni w syropie  

250 g mąki 

1 łyżka przyprawy do piernika 

1 łyżka sody oczyszczonej  

5 łyżek oleju 

3 żółtka  

3 białka 

 2 łyżeczki cukru 
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Sposób przygotowania ciasta II 

Jabłka obrać, pokroić w kostkę i zasypać cukrem. Odstawić na pół godziny. Dodać 

orzechy, rodzynki, wiśnie odcedzone i wydrylowane, wszystko wymieszać. Mąkę 

wymieszać z proszkiem do pieczenia i sodą oczyszczoną, dodać olej i 3 żółtka. Owoce 

połączyć z mąką. Białka ubić z 2 łyżeczkami cukru na sztywną pianę.  Połączyć  

z owocami. Ciasto piec w 180°C przez około 50 minut. 

Składniki masy budyniowej 

 

2 szklanki mleka  

4 żółtka 

¾ szklanki cukru  

1 budyń 

1 łyżka mąki tortowej 

1 łyżka mąki ziemniaczanej 

1-2 kostki masła 

 

Sposób przygotowania masy budyniowej 

Mleko, żółtka, cukier, budyń i mąkę wymieszać i zagotować na wolnym ogniu, 

przestudzić. Wystudzoną masę ucierać z masłem, dodając je po łyżce. 

 

Składanie ciasta: 

Masę budyniową podzielić na 3  części. Wyłożyć jedną część ciasta I, posmarować 1/3 

masy budyniowej, nałożyć ciasto II, znowu posmarować 1/3 masy budyniowej. Na masę 

położyć drugą część ciasta I, następnie  posmarować resztą masy budyniowej. Wierzch 

udekorować według własnego uznania. 
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RAFAELLO – CIASTECZKA  
BEZ PIECZENIA 

 
Składniki 

 

 szklanki wody 

1 szklanka cukru 

15 dag kokosu 

1 laska wanilii  

1 kostka margaryny 

30 dag mleka w proszku 

1 kieliszek wódki 

1 paczka migdałów  

 

Sposób przygotowania 

Wodę, kokos, cukier, wanilię zagotować i ostudzić. Margarynę utrzeć, dodawać 

ugotowany kokos, do tego dosypać mleko w proszku, wlać wódkę, wyrobić na gładką 

masę i włożyć do lodówki na noc. Sparzyć migdały, obrać ze skórki. Z ciasta formować 

kulki, wciskając do środka 1 migdała. Obtoczyć w kokosie. 

 

 


