
Przepisy Misia 
 
CIASTO BANANOWE Z ORZECHAMI I CZEKOLADĄ  
Składniki: 
4 bardzo dojrzałe banany 
1 szklanka (200 g) cukru 
1 i 1/2 szklanki (225 g) mąki pszennej 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1 jajko 
1/4 kostki (50 g) masła 
75 g orzechów pekan lub włoskich 
50 g groszków czekoladowych lub 1/2 tabliczki posiekanej czekolady deserowej (50 proc. kakao) 
masło do natłuszczenia formy 
bułka tarta do wysypania formy 
CIASTO BANANOWE Z ORZECHAMI I CZEKOLADĄ - sposób przygotowania: Masło roztop w rondelku i 
przestudź. Mąkę wymieszaj z sodą oczyszczoną. Banany przełóż do miski i rozgnieć widelcem. 
Orzechy (i czekoladę, jeśli używasz takiej z tabliczki) grubo posiekaj. Do bananów dodaj cukier, 
wymieszaj i dodaj mąkę. Następnie wbij jajko, dolej masło i całość niezbyt dokładnie wymieszaj - 
powinno być grudkowate, jak na muffinki. Dodaj orzechy, groszki czekoladowe i wymieszaj. Przełóż 
ciasto do natłuszczonej i wysypanej bułką tartą keksówki (jeśli używasz teflonowej lub sylikonowej, 
nie musisz jej natłuszczać i wysypywać bułką tartą). Wstaw do piekarnika z włączonym 
termoobiegiem rozgrzanego do 160 st. C (180 st. C zwykły piec) i piecz około 1 i 1/2 godziny lub do 
momentu, gdy patyczek wbity w ciasto po wyjęciu będzie suchy. 
 
 
BANANOWY BOCHENEK Z ŻURAWINAMI, ORZECHAMI I CZEKOLADĄ 
Składniki: 
150 g masła 
175 g mąki pszennej 
150 g drobnego cukru do wypieków 
2 jajka 
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
4 niewielkie banany, rozgniecione 
100 g mlecznej czekolady, posiekanej 
garść posiekanych orzechów laskowych 
100 g suszonych żurawin, namoczonych w dowolnym alkoholu 
 
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia 
i sodą oczyszczoną, odłożyć. 
Masło utrzeć z cukrem do otrzymania jasnej, puszystej masy maślanej. Dodawać pojedynczo jajka, 
ucierając po każdym dodaniu, następnie rozgniecione banany, orzechy, czekoladę i żurawiny. W 
osobnej misce wymieszać starannie mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Dodać tą mieszaninę do 
masy maślano - jajecznej, wymieszać szpatułką tylko do połączenia się składników. 
Piec w temperaturze 170°C przez około 45 - 55 minut lub do tzw. suchego patyczka w keksówce 
(moja rynienkowata keksówka miała wymiary 10 x 30) wysmarowanej wcześniej masłem i oprószonej 
mąką pszenną. 
 


