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Małgorzata Augustyńska poleca przepis na "Sernik
Królewski" oraz książkę "Czarny Pryzmat" autorstwa Brenta
Weeksa

Urszula Bąkowska poleca przepis na "Kruszonkę jabłkową"
oraz książkę "Historie Miłosne" autorstwa Érica-Emmanuela
Schmitta

Sylwia Chojnacka-Tuzimek poleca przepis na "Cynamonowe
ciasteczka Sylwii" oraz książkę  "Oskarżenie" autorstwa
Remigiusza Mroza

Agnieszka Czajkowska poleca przepis na "Bezy kawowe" oraz
książkę "Złodziejka książek" autorstwa Marka Zusaka

Jowita Mianowska poleca przepis na "Sernik czekoladowy na
herbatnikach" oraz książkę "Szacki - trylogia kryminalna"
autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego

Justyna Szwech poleca przepis na "Tort do kawy" oraz
książkę "Sekrety notatnika" autorstwa Eve Haas 

Ewa Wierzbic poleca przepis na Sernik na zimno oraz książkę
"W zmowie z mordercą" autorstwa Bartłomieja
Kowalińskiego 

Małgorzata Zub poleca przepis na Porzeczkowiec oraz
książkę "Luna" autorstwa Gabrieli Gargaś

Autorzy przepisów:



 
Kiedy codzienne problemy Cię przygniatają i potrzebujesz
odskoczni, aby spojrzeć na nie z boku, polecam sernik. Ciasto
należy przygotować dzień wcześniej, ale jest proste i wybacza
roztargnienie przy pieczeniu.

Ciasto:

3/4 kostki masła
2 żółtka
3/4 szklanki cukru
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki kakao

Masło rozpuszczamy i zostawiamy do ostygnięcia. 
Suche składniki mieszamy dokładnie w misce. 
Następnie wlewamy masło i żółtka. Ciasto wyrabiamy aż
wszystko ładnie się połączy i tworzymy dwie kule, które wkładamy
na całą noc do zamrażarki.

Masa serowa:

1/2 kostki masła.
3 całe jajka,
1/2 szklanki cukru,
4 serki homogenizowane,
1 łyżka mąki ziemniaczanej lub pół budyniu waniliowego.

 

Sernik Królewski



Małgorzata Augustyńska - Bibliotekarka z Oddziału dla dzieci i młodzieży 

Biblioteki Głównej

Masło rozpuścić i ostudzić. Serki przełożyć do miski,
wsypać pozostałe składniki i wlać ostudzone masło.
Zmiksować na jednolitą masę.
Wyjąć ciasto z zamrażarki i zetrzeć na tarce z grubymi
oczkami. Połowę ciasta wsypać do wysmarowanej masłem
i opruszonej bułką blachy. Na to wylać masę serową
i przykryć resztą startego ciasta.
Piec 45 minut w nagrzanym do 180 C piekarniku.
Tak wygląda gotowy sernik. Najlepiej smakuje 
w wygodnym fotelu z dodatkiem dobrej fantastyki,
np. Czarny Pryzmat Brent'a Weeks'a.
Ps. Podana ilość wystarcza na małą blaszkę, ale nie warto
się tak rozdrabniać bo nie starczy nawet na pierwszy
tom serii.

Smacznego :)



Składniki na kruszonkę:

Płatki owsiane - 1 szklanka
Mąka pszenna - 1/2 szklanki
Wiórki kokosowe - 1/2 szklanki
Cukier brązowy - 1/2 szklanki
Masło - 1/2 kostki lub trochę więcej
Szczypta soli
Szczypta miłości

Wszystkie składniki wymieszaj razem
 aż powstanie kruszonka.

Nadzienie:

Jabłka - 3 duże
Cynamon - 1 łyżeczka
Cukier brązowy - 1 łyżka

Przygotowanie:

Jabłka pokrój w kostkę, wymieszaj 
z cukrem i cynamonem. Przełóż do
małych, okrągłych naczyń żaroodpornych
(8 szt.) lub do jednego większego.
Następnie uzupełnij kruszonką.
 
Piekarnik nagrzać do 180 C, wstawić
kruszonkę i piec przez 30 minut 
(opcja grzania góra / dół). Można 
podpiec przez ostatnie 5 minut 
zmieniając opcje grzania na termoobieg.
 
Kruszonka obłędnie smakuje na ciepło 
z lodami waniliowymi. Warto
eksperymentować z owocami - truskawki
bronią się znakomicie. 

"Kruszonka jabłkowa" inaczej "Apple cramble"

Urszula Bąkowska - Specjalista ds. promocji

 



Składniki:

5 białek
1 łyżeczka czubata kawy rozpuszczalnej
250g cukru pudru
Szczypta soli

Czas: ok. 40 min – przygotowanie, 
40-60 min – pieczenie 
Liczba porcji: 50-70

Sposób przygotowania:

Białka ubij na sztywną pianę, dodając w trakcie ubijania szczyptę soli. 
Następnie dodawaj stopniowo, partiami cukier puder (jedna duża łyżka
czubata i ubijamy, powtarzamy tę czynność do momentu aż dodamy cały
cukier).
UWAGA! Nie dodajemy cukru na raz – cukier nie zdąży się rozpuścić,
masa będzie za rzadka i bezy nie wyjdą.
Gdy powstała masa bezowa jest już gęsta, lśniąca i sztywna dodaj kawę
i wymieszaj. Następnie przełóż ją do rękawa cukierniczego lub strzykawki 
i wyciskać na wcześniej wyłożoną papierem do pieczenia blachę,
pozostawiając między nimi nieduże odstępy – urosną.
Piecz ok. 40-60 min w temperaturze 140°C, najlepiej z termoobiegiem. 
Gotowe bezy powinny być kruche i chrupiące z wierzchu, piankowe lub
lekko ciągnące w środku.
 
Smacznego!

Bezy kawowe 

 

Agnieszka Czajkowska - Stażystka w dziale promocji w Bibliotece  Głównej 

w Piasecznie



Składniki:

400g mąki pszennej (użyłam tortowej)
200g masła w temperaturze pokojowej (użyłam masła 
o zawartości tłuszczu 82%)
110g cukru pudru
1 łyżeczka cukru wanilinowego (jak nie lubimy to
możemy pominąć)
1 jajko
szczypta soli
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu

Wszystkie składniki łączymy i wyrabiamy ciasto.
Następnie dzielimy na porcje, rozwałkowujemy, a za
pomocą foremek wycinamy ciasteczka. Układamy je na
blaszce wyłożonej uprzednio papierem do pieczenia 
i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 C na ok.
15 minut. 

Smacznego!

Kruche Cynamonowe Ciasteczka

 

Sylwia Chojnacka-Tuzimek - Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej 

w Piasecznie



Składniki:

150 g - razowych herbatników
pełnoziarnistych
50 g - masła
1 tabliczka - czekolady do dekoracji 
Masa
1 puszka - mleka zagęszczonego na
kajmak
1/4 szklanki - mleka zagęszczonego
słodzonego
1 szklanka - orzechów włoskich
500 g - sera białego
2 - jajka
1/2 szklanki - cukru
laska wanilii

Przygotowanie:

Herbatniki pokruszyć do miski. Rozgnieść tłuczkiem.

Wlać roztopione masło. Wymieszać i przełożyć do

tortownicy, wyłożonej papierem do pieczenia

(średnica 23 cm). Ubić tłuczkiem. Piec przez 8 minut

w temperaturze 180 C.

Puszkę mleka gotować w wodzie przez 3 godziny.

Wystudzić. Gotowy kajmak przełożyć do garnka.

Wlać mleko. Wymieszać i podgrzać. Wylać na

podpieczony spód. Wyrównać. Posypać orzechami

włoskimi.

Ser dwukrotnie przepuścić przez maszynkę do

mielenia mięsa. Dodać jajka. Posłodzić. Uperfumować

miąższem z laski wanilii i dobrze zmiksować. Wlać

roztopioną czekoladę i ponownie zmiksować. Masę

wylać na spód z kajmakiem i orzechami. Wyrównać.

Wstawić na 30 minut do piekarnika (temperatura 

180 C).

Po wystudzeniu przykryć folią spożywczą i wstawić do

lodówki na 8 godzin. Po tym czasie udekorować

wiórkami czekolady (wystarczy zetrzeć ją na tarce).

Sernik czekoladowy na herbatnikach 



Jowita Mianowska - Bibliotekarka z Punktu Bibliotecznego w Kamionce

 

Krok po kroku:

Przepis Ewy Wachowicz ze strony www.ewawachowicz.pl



Biszkopt:

6 jajek
1 szklanka cukru drobnego
1 szklanka mąki pszennej
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka oleju
Szczypta soli

Oddzielić żółtka od białek. Schłodzone białka ubić ze szczyptą soli.
Zacząć od najniższych obrotów miksera, przechodząc do najwyższego,
kończąc ubijanie na średnich obrotach. Cały czas miksując dosypywać
partiami cukier i dalej miksować na średnich obrotach, aż masa będzie
lśniąca i gęsta. Następnie należy zmniejszyć obroty miksera na
najniższe i dodawać po jednym żółtku. Kiedy składniki się połączą
wyłączyć mikser.

Dodać suche składniki przesiewając je do masy partiami i mieszając
delikatnie drewnianą łyżką. Starać się, aby piana nie opadła pod
ciężarem mąki. Na koniec dodać olej i chwilę wymieszać. Przełożyć
do formy. (Zdjęcie 1)
Nagrzać piekarnik do 170 C. Piec przez 35-40 minut w tortownicy lub
rancie o średnicy ok. 24 cm. Biszkopt piec do tzw. suchego patyczka.
Po wyjęciu z piekarnika, biszkopt należy upuścić na blat z wysokości
ok. 20 cm żeby usunąć z niego pęcherzyki powietrza. Wtedy nie
powinien opaść podczas stygnięcia. (Zdjęcie 2) Po lekkim
przestudzeniu biszkopt można wyjąć z formy i odwrócić
do góry nogami (dzięki temu wierzch ciasta będzie płaski). 

Wystudzony biszkopt owinąć folią spożywczą i wstawić do lodówki na
kilka godzin (schłodzony będzie się mniej kruszył podczas krojenia).
Do zrobienia kremu można użyć również innych owoców, takich jak
brzoskwinie, truskawki, maliny (w przypadku malin, po zblendowaniu
owoców należy przetrzeć je przez sitko, aby usunąć pestki).  

Tort do kawy



Krem z białej czekolady:

200 g białej czekolady
250 g serka mascarpone
330 ml śmietanki kremówki (36%)

W małym garnku podgrzać śmietankę, ale nie doprowadzić do
zagotowania. Zdjąć z palnika i dodać połamaną w kostkę czekoladę.
Dobrze wymieszać, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej masy.
Przykryć garnek folią spożywczą i wstawić do lodówki na noc
(najlepiej zrobić to tego samego dnia, w którym upiekło się
biszkopt). 

W misce miksera umieścić schłodzoną masę czekoladową oraz
serek mascarpone. Miksować całość do uzyskania gęstego kremu.
Należy uważać, żeby nie przebić kremu (wtedy może się zważyć). 

Krem z mango:

250 ml śmietanki kremówki (36%)
130 g mango
1/2 opakowania galaretki pomarańczowej lub brzoskwiniowej
60 ml gotowanej wody
lub 
1 opakowanie galaretki i 120 ml wody (wtedy do wykonania kremu
użyć połowy powstałego płynu)

Galaretkę należy rozpuścić we wrzątku.
Obrane i pokrojone mango gotować przez kilka minut, od czasu do
czasu mieszając. Zdjąć z palnika i zblendować na gładką masę.
Rozpuszczoną galaretkę wymieszać
z musem owocowym i odstawić do ostudzenia.
Śmietankę ubić na sztywno i partiami dodawać przestudzony mus
owocowy (taki, który zaczyna się już ścinać). Można mieszać na
najmniejszych obrotach miksera lub ręcznie.

Nasączenie:

1/2 szklanki syropu z brzoskwiń w puszce wymieszanego z ciepłą
wodą lub
3/4 szklanki ciepłej wody wymieszanej z sokiem z połowy cytryny
oraz kilkoma łyżeczkami cukru (do smaku) 



Przekładanie biszkoptu:

Schłodzony biszkopt przekroić na trzy blaty. Jeżeli tort będzie
składany w rancie należy go naszykować i ustawić odpowiednią
średnicę tak, aby nie było pustej przestrzeni między biszkoptem 
a rantem. 
Na paterze obrotowej umieszczamy cienką gumową podkładkę
(można użyć podkładki stawianej na stole pod talerz) oraz okrągły
podkład pod tort. Można przygotować tort bezpośrednio na paterze
jeżeli nie będzie on transportowany w inne miejsce. Następnie na
środku postawić przygotowany rant i delikatnie ułożyć na dnie
pierwszy blat biszkoptu, który należy nasączyć. Na nasączony
biszkopt wyłożyć krem czekoladowy i wyrównać. Położyć następny
blat biszkoptu (lekko dociskając go do kremu), nasączyć go, wyłożyć
krem owocowy
i wyrównać. Na koniec położyć ostatni blat i znów lekko go docisnąć,
nasączyć, przykryć folią aluminiową i wstawić na noc do lodówki.

Tynk milky way:

40 ml mleka np. 3,2%
40 g cukru drobnego
200 g miękkiego masła o zawartości tłuszczu min. 82%
90 g mleka w proszku

Te składniki wystarczą na otynkowanie tortu. Do dodatkowej
dekoracji należy zrobić krem z podwójnej porcji wymienionych
składników (dla uzyskania kolorowego kremu, pod koniec
miksowania należy dodać barwnik spożywczy w dowolnym kolorze –
wystarczy kilka kropel).

Masło ucierać w mikserze na najwyższych obrotach. Po kilku
minutach przerwać ucieranie i zebrać ze ścianek misy masło, żeby
całość dobrze się wymieszała. Masło ucierać dość długo (min. 10
minut) do momentu uzyskania puszystej masy. Powinno podwoić
swoją objętość. Im dłużej uciera się masło, tym staje się ono
jaśniejsze.

40 ml mleka podgrzać i rozpuścić w nim cukier. Nie należy gotować
mleka. Trzeba je tylko dobrze podgrzać i dobrze wymieszać cukier
do całkowitego rozpuszczenia. 

 



Do ciepłego mleka z cukrem dodać mleko w proszku ciągle mieszając
rózgą kuchenną, aż do całkowitego rozpuszczenia się mleka. Należy
uważać, gdyż mieszanka ta szybko gęstnieje. Mleczna masa powinna
mieć gładką konsystencję (bez wyczuwalnych grudek mleka 
w proszku). Tak przygotowaną masę mleczną dodać do utartej masy
maślanej, łyżka po łyżce ucierając mikserem na najwyższych obrotach.
Gdy składniki się połączą, a mleko w proszku nie będzie wyczuwalne
należy zmniejszyć obroty miksera i ucierać jeszcze przez 2 minuty. Po
tym czasie masa będzie gotowa do użycia. 
Jeżeli okaże się, że masa jest zbyt luźna żeby nałożyć ją od razu na
tort, trzeba wstawić ją na chwilę do lodówki, aby trochę zastygła.
Tylko nie za długo. Twarda masa również nie będzie dobrze
współpracować przy tynkowaniu tortu.

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do tynkowania, tort należy wyjąć z lodówki ok.
40 minut wcześniej, aby trochę się ogrzał. Na schłodzonym torcie
krem będzie szybciej twardniał i trudniej będzie się z nim pracowało.
(Zdjęcie 3)
Tort wyjąć z rantu i obłożyć go cienką warstwą przygotowanego
wcześniej kremu tak, by przykleić okruszki do tortu. Następnie przy
pomocy skrobki do tynkowania wyrównać krem na torcie (obracając
drugą ręką paterę, na której stoi tort). Ta czynność jest najbardziej
czasochłonna i wymagająca staranności i cierpliwości. Ciasto wstawić
do lodówki. Po kilku minutach wyjąć tort i ponownie obłożyć go
kremem (tym razem trochę grubszą warstwą) oraz wyrównać
powierzchnię skrobką. Znów wstawić tort do lodówki. (Zdjęcie 4)

Przygotować krem do dekoracji (aby obłożyć całą powierzchnię tortu
różyczkami z kremu należy zrobić krem z podwójnej porcji podanych
wyżej składników na tynk).
Przygotować rękaw cukierniczy i tylkę do dekoracji (tutaj użyta została
tylka Wilton 1M). 
Rękaw cukierniczy wypełnić kremem i tworząc różyczki z kremu
obłożyć cały tort. Na koniec położyć gotowe mini beziki.
Udekorowany tort wstawić do lodówki. (Zdjęcie 5, 6 i 7)



Tort najlepiej jest wyjąć z lodówki na ok. 40 minut przed podaniem
na stół, aby tynk trochę się ogrzał. Wtedy tort łatwiej będzie się
kroił.

Smacznego! 

Sprzęt pomocny przy przygotowaniu tortu:

- tortownica lub rant
- mikser
- waga kuchenna
- nóż strunowy do biszkoptu
- szpatułka do dekoracji tortu
- skrobka/szpatułka do tynkowania



Justyna Szwech - Bibliotekarka z Oddziału dla dzieci i młodzieży

Biblioteki Głównej

Krok po kroku:



 

Tortownicę o średnicy 24-25 cm należy wyłożyć papierem do 

pieczenia, a biszkopty ułożyć na spodzie tortownicy.
 

Masa Serowa:

700 g waniliowego serka homogenizowanego (typu “Danio”)

lub gęstego jogurtu waniliowego, schłodzonego
250 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej
4 łyżki cukru pudru
łyżka stołowa rozpuszczonej w ciepłej wodzie żelatyny
 

 Całość mieszamy, a gotową masę wylewamy do tortownicy. 

 
Wykończenie:

Galaretka truskawkowa
400 g świeżych truskawek
 
Truskawki rozłożyć na wierzchu ciasta,
a następnie polać galaretką
przyrządzoną zgodnie z przepisem na
opakowaniu. Następnie wkładamy
ciasto do lodówki, aż całość stężeje (ok.
godziny).

 Sernik na zimno

Ewa Wierzbic - Bibliotekarka z Filii w Jazgarzewie



Ciasto

3/4 szklanki oleju, 
1/2 szklanki wody,
szklanki cukru,
3 łyżki kakao - zagotować - wystudzić.
5 jajek zmiksować z 1/2 szklanki
cukru. 

Do puszystej masy jajecznej wlać całą
zimną masę kakaową - zmiksować.
Następnie dodać 1,5 szklanki mąki
tortowej, którą należy wymieszać 
z łyżeczką proszku do pieczenia 
i łyżeczką sody oczyszczonej -
miksować do połączenia się
składników. 

Gotowe ciasto przełożyć do
wysmarowanej blaszki 24 x 35 cm.
Piec w nagrzanym piekarniku do 
175 C z grzałką góra - dół 45 min - do
suchego patyczka. Zimne ciasto
przekroić wzdłuż na dwa blaty
W blaszce w której piekło się ciasto
położyć jedną część ciasta. Ciasto
posmarować 1/2 słoika dżemu 
z czarnej porzeczki. Na dżem wyłożyć
masę wyrównując powierzchnię.

Masa śmietankowa
1/2 l śmietanki 36 % - użyć
tortową śmietankę łowicką, łyżka
cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny

Żelatynę wsypać do szklanki.
Wlać ok 30 ml wrzącej wody.
Mieszać tak długo aż się żelatyna
rozpuściła - wystudzić
Schłodzoną śmietanę wlać do
wysokiego naczynia. 

Mikserem na najwyższych
obrotach miksować kilka minut aż
śmietana zrobi się gęsta. 
Do gęstej śmietany dodawać
cukier puder - zmiksować. 
Na koniec wlać zimną płynną
żelatynę - zmiksować.
Wierzch ciasta oprószyć gorzką
czekoladą startą na drobnych
oczkach. Ciasto schłodzić 
w lodówce.

Porzeczkowiec

Małgorzata Zub - Pracownik administracyjny Biblioteki Publicznej w Piasecznie
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