
Jabłecznik pani Iwony 

Składniki na ciasto: 

1. 25 dag margaryny Kasia, 

2. 2 ½ szklanki mąki tortowej, 

3. 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Składniki połącz nić, zagnieść. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną włożyć do zamrażalnika, a drugą 

wylepić na dnie blaszki. Surowe ciasto nakłuć widelcem. 

Składniki na bezę: 

1. 4 białka 

2. 1 szklanka cukru pudru 

3. 2 kisiele cytrynowe 

Białka ubić i dodać cukier puder. Następnie wsypać dwa kisiele. Ubijać tak, by powstała sztywna beza. 

1. Mus jabłkowy, 

2. Cukier waniliowy 

3. Przyprawa do szarlotki 

Na ciasto wyłożone w blaszce wyłożyć doprawiony mus jabłkowy. Jeśli mus jest za rzadki, można 

dodać kaszę mannę. Na mus wyłożyć ubitą bezę i zetrzeć na tarce zmrożone ciasto. 

Piec  45 min. w temperaturze 175 st.  Zimne ciasto posypać cukrem pudrem. 

 

 

 

 

 



Placek kakaowy z jabłkami lub gruszkami 

 

Składniki: 

1. 4 całe jaja 

2. Szklanka cukru 

3. Łyżka kakao 

4. Łyżka cynamonu 

5. 2 szklanki mąki 

6. 1 szklanka oleju 

7. 6 średnich jabłek lub gruszek 

8. 1 łyżeczka sody oczyszczanej 

9. 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Wykonanie: 

Jabłka obrać i pokroić na kawałki 2x2 cm. Posypać łyżką cynamonu i odstawić. 

Jaja ubić z cukrem na sztywną pianę. Dodać olej i dalej ubijać. Mąkę wymieszać z sodą, 

proszkiem i kakao, dodać do ubitych jajek. Na koniec dodajemy jabłka. Całość dobrze 

wymieszać. Ciasto wyłożyć na blaszce i piec w nagrzanym piekarniku ok. 40 min.  

w temperaturze 200 st. Po upieczeniu ciasto można polać plewą czekoladową. 

 

 

 



Szybkie francuskie ciasto Joli 

Składniki: 

1. 1 opakowanie ciasta francuskiego 

2. 1 kg jabłek 

3. Cynamon 

4. Cukier puder 

5. Śmietana 

6. Lody 

Ciasto rozłożyć na blaszce i podpiec przez 10 min. Jabłka zetrzeć na tarce i wycisnąć z nich 

sok. Posypać je cynamonem, wyłożyć na podpieczone ciasto i włożyć do piekarnika na  

15 minut. Piec w temperaturze 180 st. Po upieczeniu posypać ciasto cukrem pudrem. 

Podawać z bitą śmietana lub lodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jogurtowe muf inki pani Bożenki 

 

Składniki: 

1. 2 szklanki mąki, 

2. 2 jajka 

3. 1 niepełna szklanka cukru 

4. 1 cukier waniliowy 

5. Szczypta soli 

6. ½ szklanki oleju 

7. 3 łyżeczki proszku do pieczenia 

8. 150 ml jogurtu naturalnego 

9. Skórka otarta z cytryny 

10. Można dodać garść rodzynek 

Białka ubić na sztywno, dodać cukry i dalej ubijać. Następnie dodać żółtka, olej, jogurt, a na 

koniec mąkę wymieszana z proszkiem do pieczenia. 

Ciasto włożyć do foremek i piec w temperaturze 180 st. przez 20 - 22 minut. 

 



Ciasto chałowe z bezami pani Wandy 

 

Składniki na ciasto: 

1. 6 jajek 

2. 1 szklanka cukru 

3. 12 łyżek oleju 

4. 1 szklanka mąki 

5. 3 łyżki kakao 

6. 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Składnik na krem: 

1. 2 budynie śmietankowe 

2. ½ l mleka 

3. 0,5 szklanki cukru 

4. 2 kostki masła 

5. 1 czekolada mleczna 

6. 20 dag chałwy 

7. 20 dag bezów 

8. ½ tabliczki gorzkiej czekolady 

6 jaj ubić z szklanka cukru. Dodać pozostałe składniki ciasta. Ciasto wyłożyć na blaszkę. Piec 

30 minut w temperaturze 180 st. 

Z ½ l mleka, 0,5  szklanki cukru, dwóch budyni ugotować budyń. Miękkie masło ucierać, 

dodawać po łyżce zimnego budyniu. Krem budyniowy podzielić na dwie części. Do jednej 

dodać chałwę i utrzeć. Do drugiej części dodać czekoladę mleczną rozpuszczona w wodnej 

kąpieli. Ucierać. 

Upieczone ciasto podzielić na dwie części. Na jedną wyłożyć ½ kremu chałowego i 20 dag 

upieczonych bezów. Następnie wyłożyć ciemny krem. Przykryć drugą częścią ciasta i 

posmarować kremem chałowym. Wierzch ciasta posypać startą gorzką czekoladą. 

 


