
Tort urodzinowy 

Składniki  

na tortownicę o średnicy 22 cm 

 

Spód: 

1 szklanka mleka (może być kokosowe) 

260 g ugotowanych lub upieczonych słodkich warzyw (np. buraka, ale można użyć też 

marchwi)* 

 

45 g kakao 

1 łyżeczka sody 

150 g mąki jaglanej (lub ryżowej) 

75 g mąki żytniej 2000 

100 g mąki owsianej 

 

1 jajko 

 

Krem: 

80 g kaszy jaglanej 

30 g wiórków kokosowych 

20 g słonecznika 

 

¼ szklanki wody 

 

½ szklanki mleka 

 

150 g zblendowanego jabłka 

 

garść rodzynek 

 

Wykonanie 

Spód 

1. Piekarnik rozgrzać do 180 st. C (w trybie góra-dół, bez termoobiegu). 

2. Warzywa zmiksować na gładką masę i wymieszać z mlekiem. 

3. Suche składniki wymieszać. 

4. Jajko ubić na puszystą masę. 

5. Warzywa z mlekiem, suche składniki i ubite jajko wymieszać delikatnie, ale dokładnie 

(ciesząc oczy połączeniem takich pięknych barw i zapachów). 

6. Piec 50 minut*** w 180 st. C. Najładniej ciasto wygląda, jeśli upiecze się je w 

tortownicy. 

 

Krem: 



1. Kaszę, wiórki i słonecznik zmielić na mąkę i dokładnie wymieszać z wodą. 

2. Mleko wymieszać z jabłkiem i zagotować. Dodać do niego przygotowaną mieszaninę  

i gotować na małym ogniu 5-10 minut (aż kasza się ugotuje, czyli nie będzie czuć 

takich twardych drobinek). 

3. Do gorącej masy dodać rodzynki i wymieszać. 

 

Całość: 

 

Poczekać, aż ciasto i krem nieco ostygną (tak, aby nie parzyły w ręce). 

Ciasto przekroić na trzy części i przełożyć kremem, zostawiając nieco na wierzch. 

Udekorować według uznania (ładnie wygląda z owocami w barwach czerwieni). 

 

Wskazówki 

 

* warzywa warto upiec przy okazji pieczenia czegoś innego (zazwyczaj pozostaje wolne 

miejsce w piekarniku); taki sposób przygotowania sprawdza się zwłaszcza w przypadku 

buraka, który upieczony jest słodszy niż ugotowany; warzywa warto piec pod przykryciem 

(np. w garnku żeliwnym albo naczyniu żaroodpornym), ponieważ wówczas pozostają bardzo 

soczyste 

 

 

** jeśli nie chce Wam się robić kremu, możecie pozostać przy samym spodzie - do 

przygotowanej masy można dodać pokrojone w małą kostkę jabłko i wypełnić nią 3-4 

foremki do sufletu - takie ciastka piecze się 45-50 minut w 180 st. C 

 

 

*** jeśli po 50 minutach pieczenia drewniany patyczek wkłuty w ciasto jest bardzo mokry 

(pozostają na nim kawałki ciasta), należy wydłużyć czas pieczenia o kolejne 5-10 minut; nie 

można go jednak piec za długo, bo ciasto będzie suche 


