
 

 

PRZEPISY  UCZNIÓW  KLAS  VI   NA CIASTO  DYNIOWE 

 

 

 

 

Wojtek  Strojny  - klasa  VI a     

 

Placek  z dynią 

 

Składniki: 

 

4 jajka 

1,5 szklanki  cukru 

3/4 szklanki  oliwy 

2 szklanki  mąki 

2 szklanki startej  dyni 

1 łyżeczka  sody 

1 łyżeczka sody 

3łyżki  przyprawy  korzennej 

1 łyżka  posiekanych  drobno  orzechów 

 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 

Żółtka utrzeć  z cukrem. Dodać do nich  dynię, kolejno  dodawać  sodę, proszek do 

pieczenia, przyprawę  korzenną, oliwę i mąkę cały czas mieszając  mikserem. dodać 

ubite  osobno białka i lekko wymieszać na koniec dodać orzechy. 

 Wyłożyć na wysmarowaną  tłuszczem  blachę i piec  około 30minut w temperaturze 

165  stopni.  Po upieczeniu polać  roztopioną czekoladą, posypać  orzechami. 

 

 

 

 



 

 

Julia  Muszyńska,  Aleksandra  Szymańska   - klasa  VI a 

 

Ciasto  z dyni   

 

 

Składniki: 

 

100 gramów  migdałów 

2 szklanki startej  dyni 

2 szklanki mąki  tortowej 

1/4  szklanki oleju 

4 jajka 

1 łyżeczka  sody 

1 łyżeczka  cynamonu 

1 szklanka  cukru 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 

Jajka  utrzeć, dodać olej  mąkę, dynię, 1łyżeczkę  cynamonu, spody i szklankę cukru. 

Masę przelać do tortownicy i posypać migdałami. Piec w temperaturze 180 stopni  

przez 30/40 minut. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiktoria  Langowicz, Zuzanna  Pawnuk, Joanna  Piechocka,  

Jagoda  Grzelczak      -  klasa  VI b 

 

 

Ciasto  dyniowe 

 

Składniki: 

 

1 szklanka  mąki  pszennej                          

1/2 szklanki dyni 

1 łyżeczka  proszku do pieczenia 

1/2 szklanki cukru 

1/2 łyżeczki sody 

szczypta  soli 

1 łyżeczka  cynamonu 

2 jajka 

1/2 szklanki  oleju 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 

Dynię obrać pokroić  na mniejsze  kawałki, zalać  szklanką  wody i gotować  na 

małym  ogniu. Rozgotowaną  dynię  odcedzamy  i rozdrabniamy  na jednolitą  masę .  

Do miski wsypujemy mąkę, cukier, cynamon, sól, proszek do pieczenia, sodę  

i dokładnie  mieszamy. Do osobnego  naczynia dodajemy  jajka oraz olej i dokładnie  

miksujemy. Następnie dodajemy wystudzoną  masę  dyniową i ponownie  miksujemy. 

Do suchych  składników dodajemy masę  dyniową i ponownie  miksujemy. 

Formę do pieczenia wykładamy papierem  do pieczenia i przelewamy  ciasto  

pieczemy w temperaturze 180  stopni przez  45  minut.   

 

 

 



 

 

 

Alicja  Fórmaniak, Aleksandra  Nowak - klasa  VI c 

 

Placek  z dynią  i rodzynkami 

 

Składniki: 

2 szklanki  startej  dyni 

1 szklanka  cukru 

3  jajka 

2 łyżki  cynamonu 

1 łyżeczka  sody 

2 łyżeczki  proszku  do pieczenia 

1 cukier  waniliowy 

3 szklanki  mąki 

1 szklanka  oleju 

1  opakowanie  rodzynek 

cukier  puder  do dekoracji 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 

Jajka  ubić z cukrem, dodać olej, mąkę, cukier  waniliowy, sodę, proszek  do 

pieczenia  

i cynamon. Wszystko razem  zmiksować.  Na koniec dodać  startą  dynię, rodzynki. 

Wszystko  wymieszać łyżką. Piec około 45  minut w rozgrzanym  piekarniku do 180 

stopni. Po wystudzeniu posypać  cukrem  pudrem. 

 

 

 

 



 

 

 

Klaudia  Kolasa,  Martyna  Nowak  - klasa  VI  c     

 

"Dyniowe  marzenie" 

   Ciasto  kruche 

Składniki: 

1/2 kg.  mąki 

1 kostka  margaryny 

1/2 szklanki  cukru 

2  jajka  1 żółtko 

1 proszek  do pieczenia 

1 łyżka  cynamonu 

 

Sposób  przyrządzenia: 

Do miski wkładamy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, cynamon. Następnie 

pokrojoną  margarynę i jajka. Wszystko wygniatamy  na jednolitą  masę 

 

Nadzienie  dyniowe 

Składniki: 

180g  mleka  skondensowanego 

425g puree z dyni 

1/2 szklanki cukru 

1/4 szklanki brązowego  cukru 

1 łyżeczka   cynamonu 

1 łyżeczka mielonego  imbiru 

1/4 łyżeczka soli 

2 jajka 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 W naczyniu mieszamy dwa gatunki  cukru, przyprawy i sól. Dodajemy  puree z dyni. 

Następnie wbijamy 2 jajka i mieszamy, potem wlewamy skondensowane  mleko. 

Nadzienie wylewamy na przygotowany  spód. Pieczemy w 200 stopniach około 50 

minut. 



 

 

 

 

 

 

Emilia  Piskorek,  Jula  Glapa  - klasa  VI c 

 

Muffinki  z dyni 

 

Składniki: 

 

300 g. mąki  pszennej 

2 łyżeczki  ptroszku do  pieczenia 

1/2 łyżeczki sody 

170 g. cukru 

szczypta  soli 

2łyżeczki cukru  waniliowego 

2 jajka 

200 g. puree z dyni 

60ml. mleka 

150 g.  palmy 

 

Sposób  przyrządzenia: 

 

Piekarnik  rozgrzewamy do 190 stopni. Przygotować  foremki. 

Mąkę wsypać do miski  razem z proszkiem do pieczenia i sodą. Dokładnie 

mieszamy. 

W drugiej  misce roztrzepujemy jajka  z dynią. Dodać roztopione  masło i mleko, 

wymieszać. 

Ciasto włożyć do foremek wstawić do piekarnika na około 20 minut. 

 

 



 

 

 

Eryka  Chęcik,  Julia  Pioszyk,  Patrycja  Fórmaniak, 

Sandra  Bernard     -     klasa  VI d 

 

Placek  dyniowy 

 

Składniki: 

 

1,5 szklanki mąki pszennej 

1/2  kostki  masła 

5 łyżek  wody 

2 szklanki  zmiksowanej  dyni 1/4 łyżeczki  soli 

2/3 szklanki  cukru 

1,7 szklanki słodkiej  śmietany 30% 

1 łyżeczka  cynamonu1/4 mielonej  gałki muszkatołowej 

1/2 łyżeczki  imbiru 

2 jajka 

bita  śmietana  do dekoracji 


