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Tradycyjne
ciasteczka
świąteczne

Kiedy w domu pachnie
ciastkami...
Kiedy wchodzisz do domu, a tam w powietrzu unosi się zapach
cynamonu, goździków i wanilii to znak, że święta tuż-tuż.
Ciasteczka się pieką! Kruche, z nadzieniem, z posypką, lukrem
lub czekoladą!
Przepisy pochodzą ze starego przepiśnika mojej mamy. Choć lubię
tradycję, z przepisami eksperymentuję - zamiast białego cukru
dodaję trzcinowy lub kokosowy, mąkę pszenną mieszam z żytnią,
ryżową lub owsianą. Dzięki temu wychodzą całkiem zdrowe
słodkości! Są tak pyszne, że doskonale sprawdzają się jako
upominki dla bliskich - wystarczy tylko zadbać o opakowanie i
słodki prezent gotowy!
To będą pyszne święta!
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Przekładane
z marmoladą
Składniki:
- 25 dkg masła,
- 25 dkg cukru,
- 2 jajka,
- 2 łyżki mleka,
- 10 dkg mąki
ziemniaczanej,
- 1/2 kg mąki
pszennej,
- 1 łyżeczka
proszku do
pieczenia.

1. Z podanych składników
zagniatamy ciasto.
2. Wałkujemy je na cienki
placek grubości ok. 2-3 mm.
3. Wyciskamy tyle samo kółek
zamkniętych, co otwartych możecie użyć kieliszka i zrobić
okrągłe środki.
4. Ciastka pieczemy w
piekarniku rozgrzanym do 180
stopni z termoobiegiem do
zarumienienia ok. 10 minut.
5. Po wystudzeniu smarujemy
pełne ciastko marmoladą i
przykrywamy ciastkiem z
dziurką.
6. Ciastko smarujemy lukrem i
posypujemy posypką.
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Kruche

Składniki:
- 25 dkg masła,
- 20 dkg cukru,
- 3 żółtka,
- 500 g mąki,
- 2 duże łyżki wody,
- 2 łyżeczki proszku
do pieczenia.

1. Z podanych składników
zagniatamy ciasto.
2. Wałkujemy na placek
grubości ok. 3 mm i wyciskamy
ulubione kształty.
3. Ciasteczka można
posmarować rozkłóconym
żółtkiem.
4. Pieczemy ok. 15 minut w 180
stopniach.

Ciastka idealnie nadają się do wyciskania przez
maszynkę.
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Składniki:
- 125 g masła,
- 100 g cukru,
- cukier
waniliowy,
- jajko,
- 125 g mąki,
- 75 g mąki
ziemniaczanej,
- 100 g wiórek
kokosowych.

Dwukolorowe krojone

+ łyżka kakao.
Zamiast wiórek
kokosowych można
użyć płatków
owsianych,
rozdrobnionych
orzechów lub
migdałów.

1. Zagniatamy ciasto i dzielimy na dwie części.
2. Do jednej części dodajemy kakao i zagniatamy.
3. Z ciast formujemy dwa długie ruloniki.
4. Przykładamy rulon do rulonu i formujemy jeden, długi
wężyk.
5. Wężyk kroimy na małe prostokąty, najlepiej pod
skosem. lekko spłaszczamy.
6. Ciasteczka pieczemy ok. 15 minut w 180 stopniach.
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Ciasteczka cynamonowe

Składniki:
- 250 g mąki
pszennej,
- 120 g cukru,
- 180 g masła,
- 2 żółtka,
- po 1 łyżeczce:
cynamonu,
przyprawy do
piernika i cukru
waniliowego.

1. Składniki zagniatamy.
2. Wałkujemy na placek grubości
2-3 mm i wycinamy ulubione
kształty.
3. Ciasteczka układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia, nie
trzeba zachowywać odstępów, bo
ciasteczka nie rosną.
4. Pieczemy ok. 16-17 minut w
piekarniku nagrzanym do 160 stopni
z termoobiegiem lub 180 w opcji
góra-dół.

Ciasteczka będą miały ciekawy smak, kiedy część mąki
pszennej zastąpisz np. żytnią.
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Owsiane z karmelową nutą
1. Suche składniki mieszamy w pierwszej misce. W drugiej
łączymy płynne masło z miodem i gorącą wodą. Mokre
składniki wlewamy do suchych, mieszamy łyżką.
2. Odstawiamy na 3-4 minuty i dopiero po tym czasie
zaczynamy formować ciastka.
3. Robimy kulki, które później spłaszczamy – układamy na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia zachowując
odstępy.
4. Ciasteczka pieczemy ok. 13-15 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni lub 165 z termoobiegiem.

Składniki:
- szklanka mąki,
- szklanka
płatków
owsianych,

- szklanka wiórek
kokosowych,
- 3/4 szklanki cukru
brązowego,
- łyżeczka sody,

- 120 g masła,
- 4 duże łyżki
płynnego miodu,
- 2 duże łyżki
ciepłej wody.
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Składniki:
- 165 g jogurtu
greckiego,
- 12,5 dkg masła,
- ok. 200 g mąki
pszennej,
- szczypta soli.

Z jogurtem greckim

+ płatki migdałów
i cukier do
dekoracji.
1. Z podanych składników zagniatamy ciasto, formujemy
kulkę, owijamy folią spożywczą i wstawiamy na ok. 30
minut do lodówki,
2. Ciasto rozwałkowujemy na grubość 4–5 mm.
3. Wycinamy ulubione kształty i układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia,
4. Ciasteczka smarujemy wodą z cukrem.
5. Układamy na nich płatki migdałów, posypujemy
odrobiną cukru.
6. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni
przez 15 – 18 minut, do zarumienienia.

Do ciastek można dodać dowolny serek
homogenizowany - wychodzą fantastycznie
zarówno z jogurtem greckim,
jak i z gęstym serkiem smakowym.
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Śnieżki
Składniki:
- 25 dkg masła,
- 10 dkg cukru pudru,
- 25 dkg mąki
ziemniaczanej,
- 10 dkg mąki
pszennej,
- łyżeczka proszku
do pieczenia,
- cukier waniliowy.

Lukier:
- szklanka cukru pudru,
- kilka kropel cytryny,
- 2-3 łyżki mleka.

1. Z podanych składników zagniatamy ciasto.
2. Ciasto zagniatamy w kulkę, wkładamy do woreczka i
chłodzimy pół godziny w lodówce.
3. Z ciasta formujemy małe kuleczki, układamy je na
blaszce.
4. Widelcem przyciskamy kuleczki lekko je spłaszczając ślady widelca muszą być widoczne.
5. Ciastka pieczemy 15 - 20 minut w temperaturze 180
stopni.
6. Śnieżki dekorujemy lukrem - mój syn posypał je
dodatkowo czarnymi cukiereczkami.
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Kokosowe kuleczki

Składniki:
- 125 g mąki
pszennej,
- 125 g masła,
- 100 g cukru,
- 75 g mąki
ziemniaczanej,
- 1 cukier
waniliowy,
- 2 łyżeczki
proszku do
pieczenia,
- 1 jajko,
- 100 g wiórek
kokosowych.
+ wiórki kokosowe.

1. Z podanych składników
zagniatamy ciasto.
2. Wyrabiamy z niego niewielkie
kulki, które obtaczamy w wiórkach
kokosowych.
3. Ciasteczka układamy na blaszce
wyłożonej papierem - pamiętając o
odstępach między kuleczkami.
4. Pieczemy w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni przez 15
– 20 minut, do zarumienienia.
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Waniliowe gwiazdki
Składniki:
- 250 g mąki
pszennej,
- 2 cukry waniliowe,
- 5 dużych łyżek
śmietany,
- 125 g masła.

1. Zagniatamy ciasto z podanych składników
i rozwałkowujemy na stolnicy posypanej mąką na grubość
ok. 3 mm.
2. Wyciskamy gwiazdki, smarujemy je mlekiem i
posypujemy cukrem.
3. Ciasteczka układamy na blaszce wyłożonej papierem i
pieczemy w 180 stopniach przez ok. 15 – 20 minut.
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Czarne serca

Składniki:
- 300 g mąki - bardzo
dobrze sprawdza się
tutaj połączenie mąki
pszennej z żytnią,
- 170 g cukru,
- 1 duża łyżka kakao,
- 200 g masła,
- 1 żółtko.
+ polewa czekoladowa i
wiórki kokosowe do
dekoracji ciasteczek.

1. Z podanych składników
zagniatamy ciasto, następnie
rozwałkowujemy je na
grubość ok. 3 mm.
2. Wyciskamy serca,
układamy je na blaszce
wyłożonej papierem do
pieczenia i pieczemy ok. 15
minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni.
3. Ciasteczka polewamy
czarną czekoladą lub polewą
czekoladową i obsypujemy
boki wiórkami kokosowymi.

13

Cynamonowe z orzechem
Składniki:
- 250 g mąki
pszennej,
- 1 płaska łyżeczka
proszku do
pieczenia,
- 1 łyżeczka
cynamonu,
- 100 g drobnego
cukru,
- 100 g masła,
- 1 duże jajko lub
małe jajko i
dodatkowe białko.
+ gorzka czekolada,
łyżka masła i
połówki orzechów
włoskich.

1. Z podanych składników
zagniatamy ciasto, formujemy kulę,
owijamy folią spożywczą i
wstawiamy do lodówki na
przynajmniej pół godziny.
2. Ciasto cienko rozwałkowujemy,
wyciskamy ciasteczka i układamy
je na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia. Pieczemy ok. 15 minut
w piekarniku nagrzanym do 180
stopni.
3. Gorzką czekoladę rozpuszczamy
z łyżeczką masła w kąpieli wodnej
lub w mikrofalówce. Łyżeczkę
czekolady rozsmarowujemy na
ciasteczku i dekorujemy połówką
orzecha włoskiego.
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Kuleczki czekoladowe w
orzechach
Składniki:
- 20 dkg masła,
- 20 dkg cukru pudru,
- kilka kropel olejku
waniliowego,
- 25 dkg mąki
ziemniaczanej,
- 25 dkg mąki pszennej,
-5 dkg kakao.
+rozdrobnione orzechy
do dekoracji

Moja mama zamiast obtaczć
ciastka w orzechach, wciska do
nich całego orzecha

1. Składniki na ciastka mieszamy i zagniatamy z nich
kulkę.
2. Kulkę wkładamy do woreczka i chłodzimy ok. pół
godziny w lodówce.
3. Z ciasta formujemy małe kuleczki, lekko spłaszczamy.
4. Każdą kulkę obtaczamy w rozdrobnionych orzechach i
układamy na blaszce.
5. Ciastka pieczemy ok. 20 minut w 180 stopniach.
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Waniliowe

Składniki:
- 250 g zimnego masła,
- 100 g cukru pudru,
- 2 opakowania budyniu
waniliowego,
- 8 g cukru waniliowego
(małe opakowanie),
- 250 g mąki pszennej lub
trochę więcej.

1. Składniki zagniatamy,
formujemy z nich kulkę,
owijamy folią i wkładamy na
pół godziny do lodówki.
2. Ciasto jeszcze raz
zagniatamy, wałkujemy na
grubość ok. 3 mm. Wycinamy
kółka, ozdabiamy stempelkami.
3. Ciasteczka układamy na
blaszce wyłożonej papierem i
pieczemy ok. 15 minut w 180
stopniach.

Z ciasteczek można przygotować markizy. Wystarczy
posmarować środek marmoladą lub kremem
czekoladowym, docisnąć drugim ciastkiem i gotowe!
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Owsiano-kokosowe
Składniki:
– 200 g płatków
owsianych
błyskawicznych,
– 100 g wiórek
kokosowych,
– łyżka mąki
pszennej
pełnoziarnistej,
– jajko,
– płaska
łyżeczka
proszku do
pieczenia,
– 150 g masła,
– 80 g cukru.

1. Masło ucieramy mikserem na krem.
Porcjami wsypujemy cukier, a
następnie wbijamy jajko i dokładnie
miksujemy. Dodajemy płatki owsiane,
wiórki kokosowe oraz mąkę i proszek
do pieczenia – mieszamy do
połączenia się wszystkich składników.
2. Z ciasta formujemy małe kuleczki,
spłaszczamy i układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
3. Ciasteczka pieczemy w piekarniku
nagrzanym do 165 stopni z
termoobiegiem około 12 – 15 minut
(do zarumienienia). Z podanej porcji
wychodzi około 80 ciasteczek.

17

Składniki:
– 120 g gorzkiej
czekolady,
– 50 g mlecznej
czekolady,
– 100 g orzechów
włoskich,
– 150 g
miękkiego masła,
– 200 g mąki
pszennej
pełnoziarnistej,
– 100 g cukru,
– 8 g cukru
waniliowego
(opcjonalnie),
– 2 jajka.
1. Gorzką czekoladę
oraz orzechy mocno
rozdrabniamy, a
mleczną kroimy na
niewielkie
kawałeczki.
2. Miękkie masło
ucieramy na gładki
krem mikserem, a
następnie dodajemy
porcjami cukier i
cukier waniliowy,
wbijamy pojedynczo
jajka, wsypujemy
porcjami mąkę.
3. Na końcu
wsypujemy
czekoladę i orzechy –
mieszamy.

Czekoladowe z łyżki

4. Ciasteczka wykładamy za pomocą
dwóch łyżeczek (nakładamy na jedną masę
i zdejmujemy drugą). Nie formujemy ani
nie ugniatamy ciastek na blaszce, ponieważ
podczas pieczenia ładnie się rozleją – z
tego powodu pamiętajmy o zostawieniu
niewielkich przerw między nimi.
5. Ciasteczka pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do 165 stopni z termoobiegiem
ok. 15 minut.
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Rożki orzechowe
Składniki:
- 200 g masła,
- 75 g cukru,
- 300 g mąki,
- 100 g
rozdrobnionych
orzechów
włoskich.
Rożki świetnie
smakują z
mielonymi
migdałami lub
płatkami
owsianymi

Rożki moczę w
gorzkiej
czekoladzie
rozpuszczonej z
łyżką masła
1. Z podanych składników zagniatamy ciasto.
2. Formujemy rogaliki i układamy je na blaszce.
3. Pieczemy ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180
stopni.
4. Wystudzone rogaliki smarujemy polewą.
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Wesołych
Świąt

kinka.com.pl
Inspiruję do... życia. Z uśmiechem!

