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Na jesień najlepsza jest szarlotka! – powiedzą jedni. A nieprawda, bo ciasto ze śliwkami mojej 

babci – odrzekną drudzy. Jeszcze inni będą pomrukiwać na myśl o pysznym cieście dyniowym, 

gorących czekoladowych muffinach warzywnych lub dietetycznym jabłeczniku. W 

rzeczywistości bowiem jesiennych ciast jest tak wiele, jak gustów, wspomnień i pomysłów. 

Królowa jesieni: Pani Szarlotka 

W zestawieniach pysznych ciast na jesień obowiązkowo pojawia się szarlotka. Wcale nie 

powinno nas to dziwić! Polacy kochają jabłka, które w naszym kraju są popularne i występują 

w wielu odmianach. Jedni wolą zajadać się słodkimi Szampionami, inni robić przetwory i 

ciasta z działkowych Papierówek czy kwaśnych Antonówek. Sezonem obfitych zbiorów jabłek 

jest właśnie jesień, a z lokalnych owoców korzystać zdecydowanie warto. 

Z dzieciństwa pamiętamy pyszną szarlotkę z kruszonką – obowiązkowo na kruchym cieście i z 

dużą ilością cynamonu. A może nawet z orzechami włoskimi i rodzynkami, po co się 

ograniczać? Dziś jednak równie mocno kuszą wersje dietetyczne: jabłecznik z budyniem, 

kisielem czy galaretką. W rozsądnych ilościach wolno się nimi delektować nawet podczas 

stosowania diety odchudzającej. 

Szarlotka a jabłecznik 

Czy królewskie ciasto jesienne to na pewno szarlotka? A może jednak jabłecznik? Choć w 

mowie potocznej używamy nazw zamiennie, wywodzącą się z Francji szarlotkę faszeruje się 

różnymi owocami. Jabłka to tylko przykład. Równie dobrze sprawdzają się gruszki, 

brzoskwinie czy morele. 

Na deserowych talerzykach znajdziemy nie tylko ciasta kruche, bo również szarlotkę na 

biszkopcie czy w wersji drożdżowej. Czy mąka pszenna jest obowiązkowa? Bynajmniej! Dla 

urozmaicenia sięgniemy po owsianą lub jaglaną. Mało tego, w przypadku braku świeżych 

jabłek wykorzystamy owoce przetworzone, tak zwane gotowe jabłka na szarlotkę. Są 

doskonałe do odtworzenia jesiennego smaku o każdej porze roku. 

Na jesienną chandrę: czekoladowe ciasto z burakami 

Nie ma złego nastroju, któremu nie zaradzi czekolada. Kiedy piękna złota jesień przemienia 

się w ponurą, wietrzną i mokrą, będziemy potrzebować dodatkowej motywacji do działania. 

Skąd ją wziąć? Oczywiście z piekarnika! Na ratunek pospieszy wyjątkowe czekoladowe ciasto 

z burakami, dzięki któremu nie tylko poprawimy humor całej rodzinie, ale także zaskoczymy 

bliskich pomysłowością. 

Jeśli zasmakuje nam ciasto warzywne, w kolejny weekend upieczemy brownie z fasoli, 

marchwiaka z kremem czekoladowym lub coraz popularniejsze, aromatyczne ciasto dyniowe 

z orzechami. Ale uwaga: trudno powstrzymać się przed zjedzeniem całego naraz, więc 

trzymajmy blachę z daleka od łakomczuchów! 
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Dla smaku i zdrowia: ciasto jogurtowe ze śliwkami 

Dla każdego popularnego ciasta na jesień istnieje alternatywa. By uniknąć spożywania 

glutenu, mąkę pszenną zastąpimy kukurydzianą lub ryżową. Laktozę wyeliminujemy z 

jesiennego placka, wymieniając mleko krowie na roślinne, np. sojowe. Bez trudu też 

znajdziemy przepisy na jesienne ciasto wegańskie, łagodne, dietetyczne czy pieczone z myślą 

o osobach chorujących na cukrzycę. 

Smacznym odpowiednikiem jesiennej klasyki jest ciasto jogurtowe ze śliwkami – lżejsze, 

puszyste, nieustępujące smakiem czy zapachem oryginałowi na kruchym spodzie. Aż prosi się 

o przyprószenie cynamonem czy cukrem pudrem. 

Ciasto z gruszkami na opak 

Wróćmy do gruszek. Te popularne jesienne owoce wykorzystuje się jako dodatek w 

różnorodnych ciastach i ciastkach: drożdżowych, kruchych, biszkoptowych, jogurtowych, 

budyniowych… – o jakich tylko zamarzymy. My proponujemy coś innego: podanie całej 

gruszki w cieście. Kruchym, francuskim lub naleśnikowym – spróbujmy wszystkich i 

wybierzmy ulubione. 

Nie zapominajmy o najważniejszym, czyli wykończeniu. Nic tak nie pasuje do jesiennego 

deseru z gruszką, jak czekolada bądź karmel. Zamiast kupować gotowe sosy, samodzielnie 

rozpuścimy ulubioną czekoladę w kąpieli wodnej. Gorzka, mleczna czy biała – wszystkie 

wypadną świetnie. Gęsty karmel lub masę kajmakową znajdziemy w wygodnej puszce, ale 

także wykonamy z cukru, masła i śmietanki. 

Poświęcając czas na przygotowanie każdego z zaproponowanych ciast, z pewnością zyskamy 

w rodzinie tytuł Jesiennego Mistrza Wypieków. Zaskoczymy i zachwycimy bliskich, wyrażając 

swoją miłość. Oto bowiem prawdziwy sekret pysznych ciast na jesień: przyprawia się je 

cynamonem, goździkami, karmelem lub cukrem pudrem, ale przede wszystkim miłością. 


