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21 PRZEPISÓW

NA CIASTA
bez wysiłku

Znajdziecie tutaj propozycje ciast
bez pieczenia, bez miksera i bez zbędnej filozofii,
czyli 21 przepisów, których poznanie
zrobi z Was kuchenne BOGINIE i BOGÓW wypieków.

wstęp

Od zawsze fascynowały mnie wystawy cukierni
i ludzie, których pasją jest tworzenie cukierniczych cudów.
Jednak uprzedzam, ta książka nie jest dla cukierniczych wyjadaczy. Ta książka jest dla ludzi, którzy
nie są fanami pieczenia, nie zrobili w swoim życiu
tysiąca ciast, a może nawet nienawidzą słodyczy.
Ta książka jest dla wszystkich, którzy bez większego wysiłku chcą osiągnąć sukces w postaci idealnych wypieków i jednocześnie bez najmniejszego
problemu zostaną uznani za cukierniczych bogów.
W skrócie - to książka dla ludzi, którzy nie chcą
się przemęczać [nie, tym razem nie nazwe nas
leniami] i chcą być zwyczajnie zajebiści.
Dlatego tutaj znajdziecie tylko [i aż] 21 przepisów.
I może pojawić się pytanie, jak to możliwe, że poważna książka z przepisami zawiera ich tylko 21?
Poważnie? Po co Wam książka z setką przepisów,
których nigdy i tak nie będziecie realizować? Ta
książka ma Wam dać odpowiedź na konkretne pytanie, a nie analizować procesy cukiernicze. Dostajecie 21 przepisów, które zawsze się udają i nie
ma problemu, że zaliczycie wpadkę. Nawet jeżeli to Wasze pierwsze podejście do przygotowania
ciasta i tak możecie mieć pewność, że Wam wyjdzie.
Ten ebook to zbiór odpowiedzi, takie cukiernicze
I-ching. Znajdziecie odpowiedzi na pytania takie
jak:
- jakie ciasto zanieść na imprezę firmową?
- jakie babeczki zanieść do przedszkola dla dzieci?
- co słodkiego przygotować żeby dojść draniowi
przez żołądek do serca?
- co upiec przyjaciółce na pocieszenie?
- co zrobić, żeby kochaną teściową zalała krew z
zazdrości na sam widok naszego ciasta.
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Ta książka jest fajna, bo powstała przy współudziale legalnych środków pobudzających.
Wlałem w siebie, nie bez ogromnej przyjemności
- hektolitry kawy, aby ujrzała ona światło dzienne.
Tak, piję kilka kaw dziennie i jestem z tego dumny!
Dlatego naturalnym partnerem do powstania tej
książki stała się marka Melitta, która sprzedaje
ekspresy do kawy i ziarna mojej ukochanej kawy.
Tutaj znajdziecie więcej na temat ekspresów i
kawy marki Melitta:
https://www.melitta.pl
Wszyscy oglądający mój kanał na YT wiedzą, że
do porannej kawy uwielbiam kawałek pysznego
ciasta i Was też na to namawiam!
Dobra, teraz już naprawdę zaczynamy!
Żeby w pełni skorzystać z możliwości ebooka polecam otworzyć go w programie Adobe Reader.
Będziecie mogli odznaczać pola umieszczone przy
liście składników, dzięki temu łatwiej będzie Wam
zrobić potrzebne zakupy.
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Kawa gotowa, czyli można budzić się do
życia. Tutaj akurat moja ulubiona Melitta
BellaCrema.
Teraz pozostaje nam jeszcze przygotować
ciasto i nasze życie staje się od razu
piękniejsze. Zaczynamy!
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jak sprawić, żeby nasze słodkości olśniewały?

Nie oszukujmy się - słodkości mają cieszyć wzrok,
powodować ślinotok i wzbudzać zazdrość otoczenia.
Wypieki i ciasta bez pieczenia ustawmy na paterze
żeby podnieść o poziom wyżej. Tak, na paterze!
Przechodząc obok sklepów z kuchennymi cudami
skupcie się na paterach. Dzięki nim nawet pospolity gnieciuch nabierze rangi dzieła sztuki.
To właśnie tak podbijemy serca wszystkich!
Skoro wszyscy rodzice przyniosą ogromne blachy ciasta na przedszkolną imprezę, to nasze babeczki ułożone na cudownej paterze i tak przebiją
wszystkie propozycje.
Moja rada jest jedna KUP PATERĘ lub
WIĘCEJ PATER. Tak zdobywa się serca odbiorców i bezpardonowo zwalcza konkurencję.
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ciasta bez pieczenia

bez pieczenia

Nawet, jeśli nie macie piekarnika możecie przygotować oszałamiające ciasto. Napiszę więcej, są momenty kiedy takie ciasto bez pieczenia jest najlepszym, co można przygotować.
Czy znacie kogoś kto nie ma ochoty na ciasto bez
pieczenia? Jeżeli znacie takie osoby zacznijcie się
zastanawiać nad tą znajomością. Pomyślcie sami
do czego jest zdolny człowiek, którego odrzuca
sernik na zimno? Gdy sami nie przepadacie za takimi ciastami zmieńcie nastawienie albo przejdźcie do następnego działu [w końcu kim ja jestem
żeby Wam pisać jak macie żyć].
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bez pieczenia

Nie jestem fanem białej czekolady i podejrzewam, że ze wzajemnością. Jednak biała
czekolada połączona z serem i zwieńczona
cudownymi jagodami przekonuje nawet białoczekoladosceptyka.
W sezonie na jagody oczywiście używajcie
świeżych, poza sezonem mrożonych.

bez pieczenia

SERNIK
Z JAGODAMI
I BIAŁĄ
CZEKOLADĄ
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SERNIK Z JAGODAMI I BIAŁĄ CZEKOLADĄ

składniki:
200 g białej czekolady
500 g sera na sernik
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
150 ml śmietanki 30%
ciepła woda
1 łyżka żelatyny
250 g jagód

bez pieczenia

dodatkowo:
tortownica o średnicy 18 cm
robot
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SERNIK Z JAGODAMI I BIAŁĄ CZEKOLADĄ

wykonanie:

bez pieczenia

1. białą czekoladę kroimy na mniejsze kawałki i rozpuszczamy w kąpieli wodnej
2. do misy robota wrzucamy ser, dodajemy
ekstrakt waniliowy i miksujemy na średnich obrotach
3. do sera powoli dodajemy białą czekoladę
[cały czas miksując]
4. gdy składniki się połączą wyłączamy robota
5. śmietankę ubijamy
6. dodajemy ubitą śmietankę do masy sernikowej i mieszamy wszystko szpatułką
7. do ciepłej wody dodajemy żelatynę i mieszamy [aż żelatyna całkowicie się rozpuści]
8. do miseczki z rozpuszczoną żelatyną dodajemy 2 łyżki masy sernikowej, mieszamy i dodajemy do masy sernikowej
9. wszystko dokładnie mieszamy szpatułką
10. przekładamy masę do tortownicy
11. układamy na wierzchu jagody
12. przekładamy sernik na minimum 12 godzin do lodówki, po tym czasie podajemy
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Ciasto jest tak proste, że może je przygotować nawet dziecko. W sezonie na śliwki, który jest dosyć długi, polecam robić je co chwilę.
Sprawdzi się świetnie, gdy zapraszają nas na
grilla lub zabieramy je w podróż.
Ciasto super się transportuje i żeby nadać
mu ponownie idealny wygląd wystarczy
przed podaniem posypać je cukrem pudrem.

pieczone z owocami

UCIERANE
CIASTO
ZE ŚLIWKAMI
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UCIERANE CIASTO ZE ŚLIWKAMI

składniki:
200 g masła
200 g cukru pudru
4 jajka
250 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 kg śliwek
cukier puder

pieczone z owocami

dodatkowo:
tortownica o średnicy 25 cm
papier do pieczenia
masło do wysmarowania tortownicy
cukier puder do posypania ciasta
robot
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UCIERANE CIASTO ZE ŚLIWKAMI

wykonanie:

pieczone z owocami

1. do miski robota wkładamy masło pokrojone na mniejsze kawałki, dosypujemy cukier puder
i miksujemy [na średnich obrotach]
2. możemy zmniejszyć obroty miksera, powoli wbijamy jajka i miksujemy wszystko do czasu aż
powstanie jednolita masa
3. mąkę pszenną przesiewamy do miski, dodajemy proszek do pieczenia i dokładnie mieszamy
4. śliwki myjemy, przecinamy na pół i pozbawiamy pestek
5. włączamy robota i miksując powoli masę
dodajemy łyżka po łyżce mąkę wymieszaną z
proszkiem do pieczenia
6. miksujemy przez kilka minut aż wszystkie
składniki się dokładnie połączą
7. tortownicę wykładamy na dole papierem
do pieczenia i smarujemy masłem boki
8. przekładamy ciasto do tortownicy, wyrównujemy i wykładamy na wierzch owoce
9. ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym
do temperatury 180 stopni, grzanie góra-dół przez
50-60 minut (do suchego patyczka)
10. po wyciągnięciu posypujemy cukrem pudrem, kroimy i podajemy
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Brownie ma w sobie wszystko: wilgotny środek i ogrom czekolady. Nie wiem czy znam
kogoś kto potrafi powstrzymać się przed zjedzeniem kolejnego kawałka.
Jedno jest pewne - raz je zrobicie, a będziecie je robić często, a nawet bardzo często.
Uprzedzam pytania to ciasto ma być kleiste
w środku!

proste klasyki

BROWNIE
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BROWNIE

składniki:
3 tabliczki czekolady deserowej
1 kostka masła
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mielonych orzechów włoskich
1 łyżeczka soli
1 szklanka cukru
3 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

proste klasyki

dodatkowo:
blacha o wymiarach 20 x 30 cm
folia aluminiowa
robot
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BROWNIE

wykonanie:

proste klasyki

1. czekoladę kruszymy na mniejsze kawałki
2. garnek napełniamy w 1/3 wodą, odstawiamy na palnik / średnia moc grzania / i ustawiamy
na nim miskę żaroodporną
3. w misce rozpuszczamy masło i dodajemy
czekoladę
4. czekoladę mieszamy / rozpuszczając / z
masłem i odkładamy żeby się ostudziła
5. blaszkę wykładamy folią aluminiową
6. do miski wsypujemy cukier, wbijamy jajka,
dodajemy ekstrakt waniliowy i ucieramy mikserem
7. do miski dodajemy mąkę pszenną, sól,
orzechy włoskie i miksujemy
8. dodajemy podstudzoną czekoladę z masłem i wszystko dokładnie mieszamy
9. przekładamy masę do blachy
10. ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni, grzanie góra-dół przez 25 minut
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