
Mam na imię Monika 
skończyłam 
13lat.Uczęszczam do VII  
klasy Szkoły 
Podstawowej im.Jana 
Pawła II w Twardogórze.



Zapraszam do obejrzenia 
moich wypieków...

Moją pasją jest pieczenie ciast i tortów. 



Tak to się zaczęło...

Kilka lat wstecz często robiłam rodzicom i naszym gościom niespodzianki w postaci 
deserów.Podawałam je tak jak w restauracjach,sprawiało mi to wielką  przyjemność.Potem 
poszłam krok dalej…. będąc sama w domu wyszukiwałam przepisy i piekłam początkowo ciasta 
tzw. jednomiskowe czyli murzynki ,marchewkowe,orzechowe.Wszyscy którzy mieli okazję 
skosztować moich wypieków twierdzili że są przepyszne ….

Tak więc piekłam dalej…….



Tradycją stały się moje 
wypieki na weekend



Najbardziej lubię
piec torty. 

To jest  jeden z 
moich  pierwszych 
tortów…
 
Jest w nim biszkopt 
z orzechów 
przekładany masą i 
mandarynkami.



Ten tort upiekłam  z okazji moich urodzin… 
Jest to czekoladowy biszkopt przekładany masą.



Tort na Dzień Mamy z 
masą kokosową i 

malinową konfiturą.



PIERWSZE TORCIKI

Ten tort przygotowałam z 
okazji urodzin mojego taty. 

Są to biszkopty przekładane 
masą z mandarynkami i 
malinami...



Wielkanocne babeczki

Cytrynowa
Orzechowa





Owocowe Tartaletki….

Na niedzielne popołudnie ...



W KOŃCU MAM 
PROFESJONALNĄ 

POMOC….

Robot planetarny kupiłam za swoje oszczędności

Jest to bardzo duża pomoc,ma dużą moc i baardzo dokładnie miesza składniki



BARDZO WAŻNE JEST BY DOKŁADNIE ODMIERZAĆ 
ILOŚCI SKŁADNIKÓW

Gdy piekę lubię mieć przygotowane wszystkie składniki i 
sprzątać na bieżąco
 

IDEALNIE JEST JEŚLI RESZTA DOMOWNIKÓW MI NIE 
PRZESZKADZA W TYM CZASIE...co nie zawsze się udaje



A TO MOJE KOLEJNE NIEZBĘDNE AKCESORIA



Starannie dobieram 
każdy składnik….



Staram się nie używać GOTOWCÓW wszystkie konfitury robię 
sama,szukam w internecie ,książkach naturalnych produktów ,które 
zastępują te najbardziej szkodliwe produkty……

Moim ostatnim odkryciem jest pektyna-naturalny produkt 
zastępujący żelatynę…



Są to biszkopty z 
mielonych orzechów 
laskowych , masy  
straciatella i 
mandarynki….

Tort z okazji ukończenia roczku 
mojej siostry. 



Jest to tort z biszkoptem 
orzechowym i dwoma 
biszkoptami  czekoladowym , 
przełożony masą o smaku 
białej czekolady i karmelowa.



Moje pierwsze 

zamówienie

Torcik 
urodzinowy dla 8 
LETNIEJ KASI



Tort ten jest z 
czekoladowymi 
biszkoptami i masą 
o  smaku 
orzechowym z 
bananami w 
karmelu ...

To bardzo czasochłonny tort

ale PRZEPYSZNY

Własnoręcznie robiony karmel z topionymi bananami



Tort z okazji urodzin. 

 Dwa biszkopty 
czekoladowe a jeden z 
mielonych migdałów 
przekładany masą i 
domową konfiturą z wiśni.



Tort z mielonych 
migdałów….                        

na zamówienie z okazji 
50-tej rocznicy ślubu … 



 Tort przygotowany  z 
okazji urodzin. 

  Biszkopt orzechowy i 
czekoladowy przełożony 
masą i konfiturą 
wiśniową, którą sama 
przygotowałam ...



 Black Velvet 
  idealny na lato … z 
masą śmietanową  i 
świeżymi borówkami i 
malinami



Tort z bezą , biszkoptem 
nasączonym sokiem z 
truskawek przełożony 
masą z świeżymi 
truskawkami...

TORT BEZOWY

Beza wyszła idealna…..



Tort z okazji 18-tych 
urodzin . Biszkopty 
czekoladowe i orzechowe 
z konfiturą i masą 
czekoladową...



Oreo

Ciasteczkowe 
szaleństwo



Najbardziej lubię etap 
dekorowania tortów….

A to wersja na bogato …

TORT Z OKAZJI URODZIN

Biszkopty z orzechów laskowych , 
przekładane masą z 
mandarynkami w syropie 



Ciasto makowo - kokosowe 

  



Ciasto pomarańczowe

 



Sernik 
Tiramisu...

PYSZNY …………..

I



Murzynek z 
serem.



CIASTO MAKOWO-KOKOSOWE
połączone z masą budyniową ,przekładane delicjami o smaku 
pomarańczowym na ciemnym biszkopcie z galaretką i brzoskwiniami



Malinowa chmurka

OCZYWIŚCIE W MOJEJ WERSJI  :)

TYM RAZEM JAKO TORCIK ULUBIONE CIASTO MOJEJ MAMY



To moje ostatnie DZIEŁO

TORT URODZINOWY



Tort urodzinowy 



cdn.
Mam zamiar nadal rozwijać swoje umiejętności i doskonalić się 
w tym co sprawia mi tyle radości….Cieszę się,że moje wypieki 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem i przede 
wszystkim że smakują innym



Dziękuję za uwagę 


