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MUS DYNIOWY (ok. 1 kg miąższu) 

Dynię (używam popularnej hokkaido) 
pokroiłem na spore kawałki. Nie pozbywam 
się jeszcze skóry. Układam na blaszce do 
pieczenia pokrytej papierem. Dynię skrapiam 
sokiem z cytryny i smaruję miodem za 
pomocą pędzelka. Piekę w temperaturze 
200 stopni przez ok. 25-30 minut, aż będzie 
miękka. Po upieczeniu obieram ze skórki. 
Upieczony miąższ miksuję na gładki mus. 
Mus przez kilka minut przegotowuję w 
garnku z dodatkami. Gorący przekładam do 
wyparzonych słoiczków i przez kilka dni 
przechowuję w lodówce do bieżącego 
używania lub zamrażam w plastikowym 
pojemniku na później. 

MUS KORZENNY 

Upieczony miąższ miksuję na gładki mus z 
dodatkiem 1/2 szklanki miodu, kilkoma 
łyżkami soku z cytryny oraz: 2 łyżeczkami 
zmielonych przypraw korzennych (goździki, 
cynamon, suszony imbir, gałka 
muszkatołowa, kardamon, anyż – mniej 
więcej wszystko w równych ilościach), 
ewentualnie można użyć gotowej mieszanki 
do pierników. Ilość przypraw zależy od tego 
jak bardzo aromatyczny chcecie mus – jak 
dla mnie wystarczą dwie.  

MUS SŁODKI 

Miąższ miksuję na gładki mus z dodatkiem 
1/2 szklanki miodu, kilkoma łyżkami soku z 
cytryny oraz: dwiema łyżkami świeżego 
startego imbiru, startą skórką z jednej 
pomarańczy i trzema łyżkami konfitury lub 
dżemu z żółtych owoców – może być 
brzoskwinia, mirabelka, pomarańcza, 
mandarynka. 
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dynia 
na słodko w 10 odsłonach
Nie uwierzycie, ale są tacy dla których dynia w kuchni to ląd nieznany, nieodkryty, nieokiełznany. Jedna z takich osób wyznała ostatnio, że 
dynię omija szerokim łukiem, bo nie bardzo wie co z nią zrobić. Nieśmiałość wobec dyni bierze górę. Nie bójcie się zatem. Dynia nie taka 
straszna jak ją malują na halloween. Dajcie jej szansę. 
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dyniowe 
ciasteczka owsiane

przepis#1



SKŁADNIKI 

1 szklanka korzennego musu z dyni 
1,5 szklanki pełnoziarnistej mąki 
1 szklanka płatków owsianych 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1 jajko 
1/2 kostki masła 
3/4 szklanki brązowego cukru 
1 szklanka ziaren i bakalii (ja wykorzystałem nasiona dyni, słonecznika, 
siemię lniane, rodzynki, suszoną żurawinę, orzechy włoskie) 
skórka starta z jednej pomarańczy i wyciśnięty z niej sok 
1/2 łyżeczki cynamonu 

PRZYGOTOWANIE 

1. Miękkie masło ucieram z cukrem i jajkiem na puszystą masę. 
2. W drugiej misce mieszam mąkę, płatki owsiane, sodę, sól, cynamon. 
3. Do musu z dyni dodaję startą skórkę z 1 pomarańczy i wyciśnięty  
z niej sok. Mieszam. 
4. Do masy z masła, cukru i jajka dodaję mus dyniowy i dokładnie ze 
sobą łączę. Następnie dodaję partiami mieszankę suchą, bakalie  
i ziarna. Mieszam do połączenia składników. 
5. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia wykładam kulki z ciasta 
wielkości większego orzecha włoskiego. Jeśli ciasto bardzo klei się do 
rąk (a kleić będzie się na pewno) zwilżam dłonie oliwą. Kulki ciasta 
delikatnie rozpłaszczam dłonią, wyrównuję palcami, by nadać im  
w miarę okrągły kształt. 
6. Ciastka piekę przez ok. 20 minut w temperaturze 175 stopni (funkcja 
termoobieg). 
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dyniowe ciasteczka owsiane
Śniadaniowe owsiano-dyniowe gnieciuchy. Gnieciuchy, bo przed pieczeniem ugniatałem dłonią i tak już im zostało. Są bardziej wilgotne 
niż tradycyjne owsiane ciastka. Świetnie smakują ze szklanką zimnego mleka. Sprawdźcie sami – może przypadną wam do gustu.
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ciasto 
dyniowe z pomarańczą

przepis#2



SKŁADNIKI 

2 pomarańcze 
200 g masła 
1,5 szklanki mąki pszennej 
3 jaja 
1 szklanka cukru 
250 g słodkiego musu dyniowego 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki cynamonu 
1/2 szklanki cukru pudru 

PRZYGOTOWANIE 

1. Z umytych i sparzonych wrzątkiem pomarańczy zeskrobuję skórkę – 
ja zeskrobałem w długie cieniutkie wiórki, ale można też zetrzeć na 
tarce o bardzo drobnych oczkach lub obrać nożem i pokroić w wąskie 
paseczki. 
2. Z pomarańczy wyciskam sok (połowy soku użyję do ciasta, drugiej 
połowy do lukru). 
3. W rondelku zagrzewam sok z jednej pomarańczy, wsypuję cukier. 
Mieszając doprowadzam do całkowitego rozpuszczenia cukru. Sok  

z cukrem mogą się delikatnie podgotować, ale nie chodzi mi o syrop, 
więc go nie redukuję.  Do przestudzonego płynu dodaję masło. 
Mieszam do całkowitego rozpuszczenia masła. 
4. Żółtka oddzielam od białek. Żółtka mieszam z musem dyniowym  
i cynamonem. Dodaję do tego mieszaninę cukru, soku 
pomarańczowego i masła. Mieszam do połączenia wszystkich 
składników. 
5. Do osobnej miski przesiewam mąkę. Dodaję proszek do pieczenia. 
Dokładnie mieszam. Dodaję partiami do mokrej masy za każdym razem 
delikatnie mieszając, by mąka dokładnie połączyła się z mokrymi 
składnikami. 
6. Białka ubijam na sztywną pianę i dokładam do masy. Dodaję też 3/4 
skórki pomarańczowej. Delikatnie mieszam i wylewam do tortownicy 
posmarowanej masłem i wysypanej tartą bułką. 
7. Piekę w piekarniku przez 40 minut w temperaturze 180 stopni. Ja 
użyłem funkcji termoobiegu. 
8. Po upieczeniu ciasto studzę. 
9. Robię lukier – do cukru pudru dodaję łyżkę soku pomarańczowego  
i dokładnie mieszam. Jeśli lukier jest zbyt gęsty rozrzedzam go sokiem 
(lukier powinien być gęsty, ale łatwo rozprowadzać się po cieście). 
Smaruję ciasto lukrem  i pozostawiam do całkowitego stężenia lukru. 
Posypuję skórką pomarańczową.
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ciasto dyniowe z pomarańczą
Cudownie wilgotne dyniowe ciasto nieźle zakręcone smakiem pomarańczy. Jego wykonanie zabiera mniej czasu niż można się 
spodziewać. Ja zakręciłem je przed śniadaniem, a w południe już podjadałem do kawy. 
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orzechowe 
ciasteczka z musem dyniowym

przepis#3



SKŁADNIKI 

150 g mąki pszennej pełnoziarnistej 
80 g masła orzechowego 
2 łyżki gęstego miodu lub 2 łyżki brązowego cukru 
łyżka słodkiej śmietanki 
szczypta soli i cynamonu 
1 łyżka sezamu (opcjonalnie) 
0,5 szklanki miodowego musu z dyni 
orzechy włoskie o dekoracji 

PRZYGOTOWANIE 

1. Ze składników zagniatam ciasto. Powinno być gładkie i 
lśniące. Ciasto wkładam na godzinę do lodówki – będzie je łatwiej 
wałkować. Schłodzone ciasto rozwałkowuję na grubość ok 2-3mm 
(najlepiej odrywać kawałki ciasta i wałkować partiami). 
Wykrawam nieduże ciasteczka kieliszkiem lub foremką. Układam na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piekę ok. 15-17 minut w piekarniku w temperaturze 180 stopni. 
2. Wystudzone ciasteczka przekładam musem z dyni, dekoruję musem i 
orzechami w karmelu oraz posypuję startą mrożoną cytryną. 

  
Do dekoracji: 
1. Do przełożenia ciasteczek użyłem musu zmiksowanego z masłem 
orzechowym – na 1 kopiastą łyżkę musu 1/2 łyżki masła orzechowego. 
2. Na ciasteczku rozsmarowuję warstwę musu, przykrywam drugim 
ciasteczkiem. Na wierzch nakładam również mus dyniowo-orzechowy. 
3. Na wierzch ścieram nieco mrożonej cytryny (cytrynę włóżcie do 
zamrażalnika – po zamrożeniu świetnie się ściera przy pomocy małej 
tarki albo zeskrobuje czubkiem noża) 
4. Ciasteczka przyozdobiłem kawałkami orzecha włoskiego w karmelu. 
Wyłuskane podzielone na połówki lub ćwiartki orzechy wrzucam na 
rozgrzaną na średnim ogniu patelnię. Prażę ok. 1-2 minut i posypuję 
cienką warstwą cukru (cukru tylko tyle, by przyprószyć orzechy). 
Pozostawiam do czasu, gdy cukier się rozpuści i oblepi orzechy. Dobrze 
jest lekko poruszać patelnią, by karmel równomiernie pokrył orzechy. 
Obserwujcie karmel – powinien być ciemno złoty. 
Skarmelizowane orzechy pozostawiam do wystygnięcia.  
Kawałki orzecha układam nie wierzchu ciasteczka. 
5. Gotowe ciasteczka schładzam przez godzinę w lodówce – to nie jest 
konieczne, ale mus dyniowo-orzechowy staje się wtedy bardziej zwarty, 
a ciasteczka przechodzą jego smakiem.
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ciasteczka orzechowe z dynią 
W smaku wyśmienite… przenikliwie orzechowe z mocną nutą miodowego musu. Powinny się szczególnie spodobać dzieciakom – mają w 
sobie wszystko, co dzieci lubią najbardziej – orzechy i dużo słodyczy…
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muffiny 
dyniowe

przepis#4



SKŁADNIKI 

suche: 
2 szklanki pełnoziarnistej mąki pszennej (użyłem tej z Gdańskich 
Młynów) 
1 szklanka cukru 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
1 łyżeczka startej skórki cytrynowej 
2 łyżki ziaren dyni 
1 łyżeczka cynamonu 
1/4 łyżeczki startej gałki muszkatołowej 
mokre: 
4 łyżki oleju 
1/3 szklanki mleka 
1 szklanka miodowego musu z dyni 
2 jaja 

PRZYGOTOWANIE 

1. Łączę ze sobą wszystkie składniki suche. 
2. W osobnej misce mieszam trzepaczką jaja z mlekiem. Potem dodaję 
mus dyniowy. I jeszcze raz mieszam. 
3. Dodaję do mokrych składniki suche (partiami) i mieszam do 
połączenia składników. Krótko, długie mieszanie jest zbyteczne. 
4. Wypełniam formy do muffinów do 3/4 objętości (używam foremek 
silikonowych, delikatnie przetartych masłem). 
5. Piekę przez 20 minut lub kilka minut dłużej do suchego patyczka w 
temperaturze 190 stopni (piekarnik nastawiony na termoobieg). 
6. Schłodzone muffinki polewam słonym karmelem (zrobionym z cukru, 
masła i mleka) i posypuję posiekanymi orzechami włoskimi.
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muffiny dyniowe
Dyniowe są aromatyczne, cudownie wilgotne, niezwykle smakowite i pierwszorzędnie znikają, co jest oczywistym ich zachowaniem. 
Wszystko co dobre, szybko się kończy…
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budyń 
dyniowy

przepis#5



SKŁADNIKI 

0,5 litra mleka 
1 szklanka miodowego musu z dyni  
2 łyżki miodu 
1 łyżeczka masła 
2 łyżki skrobi ziemniaczanej 
szczypta kardamonu, szczypta cynamonu, szczypta kurkumy 

jako dodatków użyłem: 
karmel z odrobiną soli morskiej 
orzechy włoskie 
plasterki persymony (owoc kaki) 

PRZYGOTOWANIE 

1. Z 0,5 litra mleka odlewam ok. pół szklanki. 
Pozostałą ilość mleka zagotowuję z masłem. Do gotującego się mleka 
dodaję miód, kardamon, cynamon, kurkumę oraz mus dyniowy – 
wszystko dokładnie mieszam za pomocą trzepaczki i jeszcze raz 
zagotowuję. 
2. W zimnym mleku (które odlałem wcześniej) rozprowadzam dokładnie 
skrobię ziemniaczaną i wlewam do mleka z dynią i przyprawami. 

Energicznie mieszam trzepaczką, aż budyń zgęstnieje. 
3. Gorący budyń wlewam do miseczek opłukanych zimną wodą. 
Do dekoracji użyłem posiekanych orzechów włoskich, plasterków 
persymony i kawałków pokruszonego karmelu. 
  
Jak zrobić karmel: 
Do garnka przepłukanego zimną wodą (garnka nie wycieram do sucha) 
wsypuję 0,5 szklanki białego cukru. Na średnim ogniu podgrzewam 
cukier. Są dwie szkoły robienia karmelu – z mieszaniem i bez mieszania. 
Ja mieszam. 
Na początku pozwalam, by cukier sam się roztapiał. Gdy mniej więcej 
połowa cukru jest rozpuszczona zaczynam delikatnie mieszać. Trzeba 
uważać, żeby nie gotować cukru zbyt mocno. Gdy się przypali i 
nabierze zbyt brązowego koloru będzie za późno. Kolor karmelu 
powinien być złoty. I uwaga (piszę, choć wierzę, że wiecie) – pod 
żadnym pozorem nie wolno smakować karmelu podczas gotowania – 
jest piekielnie gorący! 
Rozpuszczony całkowicie cukier rozlewam cienką warstewką na 
papierze do pieczenia – natychmiast posypuję odrobiną! grubej soli i 
pestkami dyni. Karmel tężeje niemal błyskawicznie.pa
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budyń dyniowy
Budyniowcy, do dzieła. To jeden z tych smaków jesieni, które na długo pozostają w pamięci… 
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ciasto 
dyniowe

przepis#6



SKŁADNIKI 

1 szklanka mąki pszennej 
2 duże jaja 
1/2 szklanki oleju 
1/2 szklanki cukru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
szczypta soli 
3/4 szklanki miodowego musu z dyni 
starta skórka z jednej pomarańczy (wyparzonej) 

PRZYGOTOWANIE 

1. W osobnych miskach przygotowuję składniki suche i mokre. 
W jednej mieszam mąkę, proszek do pieczenia, sól. Mąkę dobrze jest 
przesiać przez sito, by ją napowietrzyć – ciasto będzie lżejsze i 
pulchniejsze. 
W drugiej mieszam na gładką masę olej, jajka, cukier, skórkę z 
pomarańczy i mus dyniowy. 
2. Do składników mokrych stopniowo dodaję suche. Mieszam krótko 
by połączyć składniki. 
3. Ciasto wylewam do formy wyłożonej papierem do pieczenia. 

4. Piekę przez ok. 40 minut w temperaturze 170 stopni (pod koniec 
pieczenia sprawdzam patyczkiem – jeśli jest suchy, wyciągam). 
Po upieczeniu pozostawiam do przestygnięcia. 

Dodatkowo: 

Na patelni prażę pestki dyni. Gdy zaczynają strzelać posypuję je 
brązowym cukrem i czekam aż się skarmelizuje. Robię to na średnim 
ogniu i sprawdzam czy karmel się nie przypala. Wystarczy chwila 
nieuwagi i cała robota na nic. Trzeba od początku. 
Polewam ciasto karmelem z pestkami. 
2-3 łyżki musu dyniowego rozprowadzam z 2-3 łyżkami soku 
pomarańczowego lub jabłkowego do konsystencji śmietanki – w sam 
raz jako dodatek do ciasta.
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ciasto dyniowe
Niezwykle aromatyczne i pięknie żółte w barwie dyniowe ciasto. Przyznam, że ujęło mnie smakiem od pierwszego pieczenia. To 
naprawdę ciasto do zapamiętania – proste w wykonaniu i szybkie w jedzeniu.
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lody 
dyniowe

przepis#7



SKŁADNIKI 

1 szklanka korzennego musu z dyni 
śmietanka kremówka 36% (duże opakowanie, ok. 400 ml) 
4 duże jaja 
4 łyżki cukru pudru (ew. może być cukier kryształ) 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich 
1/2 szklanki miodu 
sok z 1 cytryny 
1/4 łyżeczki kurkumy ( z tego możecie zrezygnować, ja dodałem dla 
podbicia koloru i dla delikatnego posmaku orientu) 

PRZYGOTOWANIE 

1. Śmietankę ubijam na sztywno z dodatkiem cukru waniliowego 
2. Żołtka jaj ucieram na gładką, puszystą masę (cukier musi całkowicie 
rozetrzeć się z żółtkami, a masa powinna mieć bladożółty, kremowy 
odcień) 
3. Białka ubijam na sztywną pianę 
4. Mieszam ze sobą masę jajeczną z ubitą śmietanką. Potem z pianą z 
białek. Dodaję 1 szklankę musu z dyni i posiekane włoskie orzechy. 
Wszystko mieszam delikatnie, by nie opadło i nie straciło puszystości, 
ale dokładnie. Przygotowaną masę wkładam na kilka godzin do 
lodówki, by się dobrze schłodziła. 
5. Schłodzoną masę wlewam do maszynki do lodów na ok. 50-60 
minut, a następnie przekładam do pojemnika i wkładam do 
zamrażalnika.  

Jeśli nie macie maszynki od razu przelejcie masę do silikonowej 
keksówki lub innego naczynia i włóżcie do zamrażalnika. Co dwie 
godziny lody należy delikatnie przemieszać, by równomiernie się 
zamroziły. Najlepsze są na drugi dzień. Przed podaniem dobrze 
odczekać kilkanaście minut, by nieco się odmroziły i nabrały kremowej 
konsystencji.
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lody dyniowe
Czas na zaskakujące lody z dodatkiem włoskiego orzecha.
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3 
dyniowe napoje

przepis#8



KOKTAJL KOKOSOWY Z DYNIĄ 

mleko kokosowe z małej puszki 
mleko krowie 
korzenny mus dyniowy 
świeżo starty imbir 

Mleko kokosowe miksuję na gładko. Dodaję 
podwójną porcję mleka krowiego (mleko 
kokosowe i krowie w proporcjach 1:2), mus 
dyniowy (trzy łyżki) i świeżo starty imbir 
(kawałek ok. 4 cm, starty bardzo drobno) i 
jeszcze raz miksuję. Przelewam do szklanki 
lub butelki. Posypuję przyprawą korzenną. 
Opcjonalnie wkładam gałkę lodów 
dyniowych. 

LATTE DYNIOWE 

mleko krowie 
napar mocnej kawy 
korzenny mus dyniowy 
słodka śmietanka 36% (małe opakowanie) 
  
Śmietankę 36% ubijam na sztywno. Dodaję 2 
łyżki musu dyniowego. Jeszcze raz mieszam. 
Mleko (160 ml) zagotowuję. Dodaję 2 łyżki 
musu dyniowego. Miksuję w trakcie 
gotowania. Parzę kawę (60 ml). 
Do szklanki wlewam mleko. Delikatnie 
wlewam po ściance kawę. Na wierzch kładę 
dużą łyżkę bitej śmietany z musem 
dyniowym. Posypuję przyprawą korzenną. 
Opcjonalnie dokładam gałkę lodów 
dyniowych. 

KOKTAJL POMARAŃCZOWY Z DYNIĄ  
I TAPIOKĄ 

sok pomarańczowy 
sok z limonki 
świeżo tarty imbir 
limonka 
miodowy mus z dyni 
tapioka 
  
Gotuję tapiokę według przepisu na 
opakowaniu. 0,5 litra soku pomarańczowego 
miksuję z sokiem z 1 limonki, 2 łyżkami musu 
dyniowego i startym drobno imbirem 
(kawałek ok. 4 cm). Do szklanki wkładam 
tapiokę (do połowy szklanki), zalewam 
sokiem, wkładam cząstki cytryny, opcjonalnie 
kostki lodu. Mieszam.
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3 napoje z dynią
Trzy smaki z rzutem oka na dynię… Gęsty, pożywny, kokosowo-dyniowy koktajl! Latte dyniowe z lodami! Sok pomarańczowy z musem 
dyniowym i tapioką! Trzy smaki jesieni. Trzy smaki w sam raz na rozpoczęcie dnia! 



page #"26



page #"27

koktajl 
dyniowy

przepis#9



SKŁADNIKI 

1 szklanka jogurtu naturalnego 
3 łyżki miodowego musu dyniowego 
0,5 szklanki soku pomarańczowego 

PRZYGOTOWANIE 

1. Wszystkie składniki miksuję ze sobą na gładki płyn. 
2. Opcjonalnie zamiast soku pomarańczowego można użyć innego o 

naturalnym jasnym kolorze - bananowego, ananasowego, 
grejpfrutowego, cytrynowego. 

3. Można dodać cząstki owoców lub orzechy.
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koktajl dyniowy
Jeden z wielu pomysłów na koktajl dyniowy. Aromatyczne rozpoczęcie dnia… inspirowane lassi.
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dyniowe 
pancakes

przepis#10



SKŁADNIKI 

2 szklanki mąki pszennej 
2 duże jaja 
4 łyżeczki proszku do pieczenia 
4 łyżki cukru 
4 łyżki masła (roztopionego) 
1,5 szklanki mleka 
szczypta soli 
1 szklanka korzennego musu z dyni 

PRZYGOTOWANIE  

1. W osobnych miskach mieszam składniki mokre i suche. 
W jednej mąkę, proszek do pieczenia, cukier, sól. 
W drugiej jaja, mleko, masło i mus. 
2. Składniki suche dodaję do mokrych. Mieszam do połączenia.  
3. Zostawiam na 20-30 minut. W razie konieczności, gdyby ciasto było 
zbyt gęste (powinno mieć konsystencję gęstej śmietany) dodaję nieco 
mleka. 
4. Patelnię natłuszczam symbolicznie – najlepiej olejem za pomocą 
pędzelka. Smażę równomiernie z obu stron. 

dodatkowo: 
2-3 łyżki musu dyniowego rozprowadzam z 2-3 łyżkami soku 
pomarańczowego lub jabłkowego do konsystencji śmietanki – w sam 
raz jako dodatek do ciasta. 
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pancakes dyniowe
Dyniowe pancakes na pierwsze jesienne śniadanie? No pewnie! Co nie wyklucza również opcji na drugie, trzecie i każde kolejne 
śniadanie jesieni. Również zimy, jeśli zapas musu dyniowego na to pozwoli. Na szczęście dynię można teraz kupić także zimą, więc zapasy 
można odnawiać. Przepis ten uskuteczniam bardziej w weekendy niż w tygodniu, bo gdy ma się wolne można pomarudzić w szlafroku…
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spis treści

Przez długi czas opierałem się dyni. W końcu się przemogłem. Okazało się, że dynia to nie tylko zupa krem czy w zalewie octowej.  

Życzę Wam wszystkiego smacznego! 
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