
Szybkie ciasto
na co dzień



Tytuł:   Szybkie ciasto na co dzień. 40 przepisów

Przepisy i zdjęcia:   Katarzyna Gintrowska

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu 
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wszelkie 
znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź 
towarowymi ich właścicieli. 

Wysmakowane szybkie ciasta 2



Wysmakowane szybkie ciasta 3

SŁOWO WSTĘPU

◘ Kęs wstępu 6

◘ Kęs o e-booku 7

◘ Garść przydatnych porad 8

◘ Przelicznik blaszek 14

◘ Miary, czyli jak zamienić gramy na szklanki 15

LETNIE WYPIEKANIE

◘ Ucierane z rabarbarem i kruszonką 17  

◘ Ciasto na mleku skondensowanym 19

◘ Ciasto migdałowe z owocami lata 21 

◘ Adwokat i truskawki, czyli dozwolone od lat 18stu 23

◘ Lekki i puszysty biszkoptowiec 25

◘ Łaciate i puchate z truskawkami 27

◘ Śliwkowe z kokosem i kruszonką 29

◘ Kruszonkowiec z porzeczkami 31

◘ Krajanka owsiana z owocami lata 33

◘ Tarta sernikowa na cieście francuskim 35

◘ Tarta rustykalna z jagodami 37



Wysmakowane szybkie ciasta 4

CZEKOLADOWO MI

◘ Brownie, które zawsze się udaje 40

◘ Kladdkaka, czyli brownie po szwedzku 42

◘ Śliwka w czekoladzie 44

◘ Najszybsze na świecie ciasto kakaowe 46

◘ Poduszkowiec, czyli sernik & czekolada 48

◘ Choco z jabłkami i karmelizowanymi migdałami 50

◘ Torcik z ciasta francuskiego 52

◘ Blondie, czyli biała siostra brownie 54

EKSPRESOWO Z PIEKARNIKA

◘ Tarta de Santiago 57

◘ Migdał & gruszka - duet doskonały 59

◘ Szarlotka sypana 61

◘ Rolada francuska z jabłkami i konfiturą 63

◘ Marchewkowiec z blendera 65

◘ Bananowiec mieszany widelcem 67

◘ Wilgotny keks najeżony bakaliami 69

◘ Kokosanka XXL w trzy minuty 71

◘ Twaróg & kokos to bardzo zgrana para 73

◘ Jogurtowe z kleksem 75

◘ Śniadaniowiec jogurtowy z płatkami 77

◘ Kremowy sernik w 8 minut 79



Wysmakowane szybkie ciasta 5

BEZ PIECZENIA

◘ Mleczna kanapka, najprostszy przepis 82

◘ Budyniowiec na herbatnikach 84

◘ Krakersik kajmakowo – malinowy 86

◘ Knoppers jogurtowy z chrupką 88

◘ Snickers na mleku w proszku 90

◘ Kinder Country z Nestle Kangus 92

◘ Śmietankowiec z brzoskwiniami 94

◘ Krówka bananówka na krakersach 96

◘ Czekolada XXL 98



Wysmakowane szybkie ciasto na co dzień 6

Od 4 lat prowadzę blog kulinarny 

wysmakowane.pl, gdzie z radością dzielę 

się moimi sprawdzonymi patentami na 

pyszne dania i desery. Mam trzy małe, 

kochane i bardzo ruchliwe cuda w domu, 

pracuję zawodowo, dużo podróżuję             

i rozwijam moją wielką pasję, jaką jest 

fotografia kulinarna. Czasem uwielbiam 

tworzyć zaawansowane mini dzieła sztuki 

kulinarne. Ale przy takim tempie życia, na 

co dzień, stałam się ekspertem numer 

jeden od dań i ciach na ekspresie.

czyli słów kilka 
o mnie i o blogu

KĘS WSTĘPU

Na prośbę moich czytelników, stworzyłam specjalny cykl na blogu, gdzie w każdą środę publikuję 

pomysł na szybki obiad. Od wejścia do kuchni, do pierwszego kęsa, w maksymalnie 30 minut. 

Idealnie na zabiegany środek tygodnia. Wszystkie dania znajdziesz tutaj. Z czasem coraz więcej 

osób dopytywało o cykl na ciasta w stylu „pyszne, ale super szybkie”. Takie „raz, dwa i gotowe”     

… i ani się obejrzałam, a zaczęłam robić ich tak dużo, że aż powstał z tego projekt na e-booka.

Naprawdę wierzę, że każdy potrafi upiec pyszne ciasto i zrobić to dosłownie w chwilę. Kwestia 

chęci, dobrych składników i sprawdzonego przepisu. Wszystkie receptury z tego e-booka możesz 

brać w ciemno! A jeśli wciąż Ci mało szybkich słodkości, to po jeszcze więcej inspiracji zapraszam 

na blog do działu szybkie ciasto, gdzie od 4 lat dzielę się pysznymi słodkościami w chwilę.

E-book „Szybkie ciasto” jest moją drugą publikacją. Od kwietnia 2020 roku dostępny jest już mój 

e-book „ ” z przepisami na start rozszerzania diety dziecka. Będąc 

mamą trójki maluchów, trzykrotnie przechodziłam przez fascynującą ścieżkę, odkrywania przez 

małego człowieka kulinarnego świata. Wydałam mnóstwo pieniędzy na konsultacje z lekarzami      

i dietetykami. Spędziłam godziny, szukając ciekawych i zdrowych pomysłów na przepisy. W tym      

e-booku zebrałam to wszystko w jednym miejscu, by ułatwić proces rozszerzania diety innym 

mamom.  Dużo cennych rad, podpowiedzi i ponad 60 przepisów na start. Jeśli jesteś mamą 

maleństwa, które zaczyna przygodę z jedzeniem, lub znasz kogoś z maluszkiem w takim wieku, to 

szczerze polecam. Ja bym ozłociła kogoś, kto by mi sprezentował taką publikację, zwłaszcza przy 

pierwszym dziecku, gdy po omacku błądziłam jak we mgle. E-book dostępny jest tutaj.

https://www.wysmakowane.pl/
https://www.wysmakowane.pl/tag/szybki-obiad/
https://www.wysmakowane.pl/tag/szybkie-ciasto/
https://www.wysmakowane.pl/e-book-dieta-twojego-maluszka-przepisy-od-6-miesiaca/
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Kocham piec. Mam nadzieję, że Ty też, a jeśli jeszcze nie, to że dzięki temu e-bookowi, tą 

miłością Cię zarażę. Oddaję w Twoje ręce aż 40 rewelacyjnych przepisów na ciasta, które 

przygotujesz od 3 minut (Tak! To możliwe!) do maksymalnie 25 minut. Plus chłodzenie, bądź 

pieczenie, ale wtedy nie trzeba już nic robić. Każdy przepis przeszedł twardą krytykę surowych 

jurorów (w tym moich małych dzieci, więc tu ściemy nie ma). Mimo, że ciasta są tak proste, to 

są przepyszne. Serio, nie opłaca się iść do cukierni. Nie będzie takie dobre, wydasz kilka razy 

więcej i jeszcze zajmie to więcej czasu, niż upieczenie ciacha z e-booka samemu.          

…i o głównym bohaterze, czyli 

O E-BOOKU

Przepisy 

podzieliłam 

na 4 części

Ciasta są ekstremalnie szybkie. Uczulam jednak na temperaturę składników. W wielu 

przepisach powinna być to temperatura pokojowa, więc warto przejrzeć wybrany przepis, 

minimum godzinę przed pieczeniem, by sprawdzić czy nie trzeba wyjąć czegoś z lodówki. 

Na początku polecam też przeczytać wszystkie ogólne porady > link <, żeby podczas 

szykowania wypieku, wszystko szło jeszcze sprawniej.

W większości przepisów ilości podane są wagowo (w gramach). Jeśli jednak, wygodniej Ci 

odmierzać składniki łyżką czy szklanką, to tutaj > link < znajdziesz szybką ściągę                               

z przelicznikiem. Składniki w przepisach wymienione są w kolejności ich używania w cieście, 

żeby nie trzeba było ich szukać po całym tekście. Nie martw się też, jeśli nie masz formy, takiej 

jak podana w przepisie. Tutaj > link < zamieściłam prosty przelicznik blaszek. Dla Twojej 

wygody, spis treści jest klikalny (wystarczy najechać na numer strony), a w przepisach masz 

odnośniki do konkretnych porad ich dotyczących.

Jeszcze raz dziękuję Ci za zakup tego e-booka. To cudowne docenienie mojej pracy i znak, że 

naprawdę warto było miesiącami testować setki przepisów, tak by wybrać dla Ciebie tylko te 

najlepsze. Życzę Ci wielu wspaniałych wypieków z zawartych tu przepisów. 

Będzie mi szalenie miło, jeśli zostawisz swoją opinię o e-booku na stronie wysmakowane.pl

Pamiętaj proszę, że ten e-book jest objęty prawami autorskimi, co w praktyce oznacza, że nie 

możesz go odsprzedać lub użyczyć innym osobom. Bardzo Ci dziękuję za uszanowanie tego.

https://www.wysmakowane.pl/


Wysmakowane szybkie ciasto na co dzień 8

Rozdział, w którym poznasz 16 cennych trików i porad, by pieczenie było jeszcze prostsze. Co 

zrobić, by owoce nie opadały na dno? Jak uniknąć zakalca? Czy przesiewać mąkę? Jak 

bezpiecznie wymieszać ubite białka z resztą masy? Triki z szybkim studzeniem masy i odwrotnie, 

z szybkim ocieplaniem np. masła (bo zapomniałeś wyciągnąć wcześniej, a tu ma przecież być     

w temperaturze pokojowej). Te i wiele innych cennych wskazówek zebrane w jednym miejscu.

WYSMAKOWANE 
PORADY

Jak przeliczyć wielkość blaszki, gdy nie mam takiej podanej w przepisie?

Bardzo polecam zakup regulowanych rantów. Najlepiej jeden prostokątny i jeden okrągły. 

Dzięki temu, mając tylko dwie blaszki, możesz mieć wymiar jaki tylko chcesz. To też 

niesamowicie pomocne przy ciastach bez pieczenia, np. na krakersach czy herbatnikach.         

Nie trzeba wówczas ciasteczek docinać do wielkości blaszki. 

Nie masz rantów, a chcesz ciasto na już? Sprawdź tą ściągę        przelicznik blaszek.

Jak wyłożyć blaszkę papierem do pieczenia?

◘ Tortownicę z odpinanymi bokami wystarczy, jak wyłożysz jedynie na spodzie, 

wypuszczając papier poza obręcz formy.

◘ Keksówkę możesz wyłożyć jedynie na dnie oraz dwóch dłuższych bokach. Papier utnij na 

długość dna keksówki i zegnij go w narożnikach dna z dłuższym bokiem. Krótsze boki 

lekko posmaruj tłuszczem i dzięki temu, ciasto  z łatwością wyjdzie z blaszki.

◘ Jeśli masz dużą blachę lub taką, która mocno przywiera i chcesz wyłożyć wszystkie boki, 

to polecam papier zwinąć w kulkę i zmoczyć przed wyścieleniem blaszki. Łatwiej go 

wówczas uformować.
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W większości przepisów ilości podane są wagowo (w gramach). Jeśli jednak wygodniej Ci 

odmierzać składniki łyżką czy szklanką, to poniżej szybka ściąga z przelicznikiem.

◘ WODA/ MLEKO

1 szklanka = 250g, 1 łyżka = 15g, 1 łyżeczka = 5g

◘ MĄKA PSZENNA / MĄKA ZIEMNIACZANA / CUKIER PUDER

1 szklanka = 160g, 1 łyżka = 10g, 1 łyżeczka = 3g

◘ CUKIER

1 szklanka = 220g, 1 łyżka = 13g, 1 łyżeczka = 5g

◘ ŚMIETANA 30%

1 szklanka = 260g, 1 łyżka = 16g, 1 łyżeczka = 5g

◘ OLEJ:

1 szklanka = 230g, 1 łyżka = 14g, 1 łyżeczka = 5g

◘ MIÓD

1 szklanka = 360g, 1 łyżka = 22g, łyżeczka = 7g

◘ KAKAO

1 szklanka = 130g, 1 łyżka = 8g, 1 łyżeczka = 3g

◘ MLEKO W PROSZKU

1 szklanka = 70g, 1 łyżka = 5g

◘ ORZECHY ZMIELONE

1 szklanka = 130g, 1 łyżka = 8g, 1 łyżeczka = 3g

◘ WIÓRKI KOKOSOWE / MIGDAŁY ZMIELONE / PŁATKI OWSIANE

1 szklanka = 110g, 1 łyżka = 9g, 1 łyżeczka = 2g

◘ ŻELATYNA

1 łyżeczka = 3g

MIARY
czyli jak zamienić gramy na szklanki



Letnie wypiekanie

11 ciast wypakowanych 
owocami lata





12



Czekoladowo mi

8 genialnych patentów, 
nie tylko dla czekoholików



KLADDKAKA
czyli brownie po szwedzku

Ciasto tak uwielbiane przez Szwedów, że nawet ma własne święto. 7 listopada Szwedzi 

świętują Kladdkakans Dag. Ciasto jest intensywnie czekoladowe, mimo, że w środku nie ma 

czekolady, a jedynie kakao. Jest niskie i takie ma być. Uwagi do pieczenia identyczne, jak przy 

klasycznym brownie. Składniki w temperaturze pokojowej, mieszaj i piecz krótko, nie używaj 

miksera. 
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Czas przygotowania
12 min

Czas pieczenia
25 min

Wielkość formy
Tortownica 21 cm

Co potrzebujesz?

◘ 120 g masła

◘ 2 jajka

◘ 200 g cukru drobnego do wypieków

◘ 120 g mąki pszennej

◘ 3 łyżki kakao

Receptura

Tortownicę o średnicy 21 cm wyłożyć na dnie papierem do pieczenia. Boków niczym nie 

smarować. Piekarnik nastawić na 150 stopni C, góra – dół bez termoobiegu. 

Masło roztopić (np. w mikrofali lub w małym garnuszku) i ostudzić (trik na szybkie studzenie). 

Jajka i cukier krótko roztrzepać, do lekkiego napuszenia. Bezpośrednio do masy, przesiać 

przez sitko mąkę i kakao. Dodać ostudzone masło i krótko wymieszać. Masę przelać do 

formy. Wstawić do gorącego piekarnika i piec ok. 25 minut, aż na wierzchu pojawi się cienka, 

krucha skorupka. W środku ciasto wciąż ma pozostać miękkie.  
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Ekspresowo       
z piekarnika

12 wypieków na każdą       
porę roku









Ciasta bez pieczenia

9 słodkości bez użycia 
piekarnika
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UPIEKŁEŚ CIACHO?

Pochwal się na swoim IG lub Facebook 

z #wysmakowaneciasto. Z radością popodziwiam 

I udostępnię Twoje wykonanie.

MASZ PYTANIA?

Napisz do mnie. Postaram się odpowiedzieć 
tak szybko, jak to możliwe.

BLOG

https://www.wysmakowane.pl/

E-MAIL

kasia@wysmakowane.pl
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https://www.wysmakowane.pl/
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E-BOOK SZYBKIE 
CIASTO

SPECJALNA CENA NA START

◘ 100 stron

◘ 40 przepisów na szybkie ciasta, nawet w 3 minuty

◘ cenne wskazówki, by pieczenie było jeszcze prostsze

◘ krótka wersja przepisów do druku

◘ konsultacje ze mną

https://www.wysmakowane.pl/ebook-szybkie-ciasto-na-co-dzien-40-mega-przepisow/


PAKIET E-BOOK  
SZYBKIE CIASTO i      

E-BOOK PRZEPISY DLA 
MALUSZKÓW 

RAZEM LEPIEJ. PAKIET DWÓCH MOICH

E-BOOKÓW W SPECJALNEJ CENIE

◘ e-book „Dieta Twojego maluszka” - ponad 60 przepisów, 

plus cenne porady na start rozszerzania diety dziecka. 

Wspaniała pomoc dla  Ciebie lub rewelacyjny pomysł na 

prezent dla młodych mam

◘ e-book „Szybkie ciasto na co dzień” + wersja do druku + 

konsultacje ze mną

https://www.wysmakowane.pl/produkt/ebook-pakiet-szybkie-ciasto-dieta-twojego-maluszka/

