
 
 

ciastka z ciasta francuskiego  
z truskawkami i rabarbarem  

 
Składniki na 12 ciastek: 
1 opakowanie ciasta francuskiego (450g), wcześniej rozmrozić 
około 2 łodygi rabarbaru 
2-4 truskawki, umyte i obrane 
2 łyżki cukru  
1 łyżeczka cynamonu 
1/2 łyżeczki cukru wanilinowego 
1 żółtko 
2 łyżki wody 
Dodatkowo: 
cukier puder do posypania 

 

1. Cukier wymieszać z cynamonem i cukrem wanilinowym. 

2. Żółtko rozmieszać z wodą. 

3. Każdy blat ciasta przepołowić na pół, otrzymamy z jednego dwa kwadraty. Na 
środek każdego nasypać około 3/4 łyżeczki cukru z cynamonem. 

4. Rabarbar oczyścić i pokroić na kawałki, trochę mniejsze od przekątnej 
naszego kwadratu z ciasta, ułożyć na cieście. Obok położyć plasterek truskawki. 
Brzegi ciasta posmarować rozmąconym żółtkiem i zwinąć ciasto do środka po 
przekątnej, docisnąć. 

5. Ruloniki  z ciasta położyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 
Wierzch ciastek posmarować żółtkiem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 
210oC. Piec przez około 20 minut, aż ładnie się przyrumienią (proszę 
obserwować, ciastka mogą upiec się wcześniej). Piekłam na drugim od dołu 
poziomie piekarnika. 

6. Przed podaniem posypać cukrem pudrem. 

 

źródło: www.malacukierenka.pl 
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