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CAKE POPS: Red Velvet z żurawiną 



Składniki:
 

62 g masła
75 g cukru

1 jajko L w temp pokojowej
92 g mąki luksusowej typ "550"

1/4 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia
1/4 płaskiej łyżeczki sody

szczypta soli
1/2 łyżeczki kakao gorzkiego

ziarenka z 1 laski wanilii, lub 2 łyżeczki ekstraktu 
 wanilii

55 g jogurtu naturalnego w temp pokojowej
1/2 łyżeczki czerwonego barwnika w proszku

2 łyżki soku z cytryny
50 g ciepłego mleka

Masło roztopić, odstawić do lekkiego
ostudzenia.

Wymieszać suche składniki: cukier, mąka,
proszek, soda, sól, kakao, barwnik.

W drugiej misce połączyć składniki mokre:
masło, jajko, wanilię, jogurt, sok z cytryny,
mleko. Wymieszać mikserem, na średnich

obrotach przez 2 min.
Do miski z mokrymi składnikami dodać

połowę zawartości miski z suchymi,
delikatnie połączyć ze sobą rózgą, po czym

dodać resztę suchych składników i
powtórzyć delikatne mieszanie do

ujednolicenia masy.
Przełożyć do  formy o średnicy około 20 cm. 

Piec w 160 stopniach przez 20-25 min w
trybie góra - dół.

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Absolutnie nie zamieniaj masła
na olej w przypadku cakepops

- nie schłodzą się, nie
stwardnieją i będą odklejać się

od patyczków!

Ciasto Red Velvet to słodki, ciężki, maślany biszkopt.
Charakteryzuje się dużą ilością wanilii i bordowym kolorem.

Idealne ciasto do zagniatania cake pops, lub popsicles. Śmiało
możesz wykorzystać to ciasto jako baza tortu, natomiast należy

pamiętać, żeby piec blaty maksymalnie 6 cm grubości.

Red Velvet Cake:

16 szt



Polewa do oblewania: 
Składniki:

200 g czekolady białej
10 g masła kakaowego

opcjonalnie: barwnik do mas tłustych (do cakepops ze
zdjęcia użyłam Color Mill Emerald)

Polewa: TEMPEROWANIE: Rozpuść 150 g białej czekolady
wraz z masłem kakaowym w kąpieli wodnej lub

interwałowo w mikrofalówce. Po rozpuszczeniu dodaj
pozostałe 50 g białej czekolady (najlepiej bardzo drobno
posiekanej lub zmielonej w malakserze) aby zahartować

uprzednio rozpuszczoną część, dzięki temu polewa będzie
„chrupać”.

Polewa do oblewania cakepops, popsicles, donutów we wszystkich
moich przepisach jest zawsze taka sama. Najważniejsze przy jej
robieniu jest nie przekraczanie temperatury która roztemperuje

waszą czekoladę.

Ciasto na cakepops:
wystudzone ciasto Red Velvet
70 g serka typu philadelphia
50 g frużeliny żurawinowej

70 g suszonej żurawiny

Ciasto rozdrobnić ręcznie.
Połączyć ciasto z pozostałymi składnikami,

zagniatając dokładnie, masa powinna być plastyczna
i mieć konsystencję surowego, ciepłego ciasta

kruchego,
Porcjować po 30 g i formować ręcznie kulki,

odstawiając na podstawkę nieprzywierająca (mata
silikonowa, papier do pieczenia, folia aluminiowa).
Wbić patyczki w przygotowane kulki, starając się

dopchać patyk do samego końca. 
Schłodzić w lodówce minimum 4 h.

Oblać cake pops w polewie, udekorować. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Aby cakepopsy się nie
skraplały po oblaniu, nie mroź

ich w zamrażarce, niech
spokojnie chłodzą się w

lodówce.



POPSICLES: Wilgotny piernik 
z powidłami śliwkowymi 



Piernik z powidłami śliwkowymi to dla mnie
najbardziej świąteczne ciasto. Świetną opcją jest
zamknięcie ich w formie mini lodów, którą możemy
podarować bliskim w formie słodkiego prezentu!

Wilgotne ciasto piernikowe:
Składniki:

 
55 g cukru pudru

50 g masła
50 g miodu

1 jajko L
30 g wrzącej wody
1/2 łyżeczki sody
1 łyżeczka kakao

120 g mąki luksusowej, typ "550"
szczypta soli

2 łyżeczki przyprawy do piernika, np. Kotanyi
60 ml mleka

Piekarnik rozgrzać do 160 stopni.
Masło, mleko i miód podgrzać w

garnuszku do połączenia i odstawić do
lekkiego ostygnięcia.

Mąkę przesiać, dodać cukier, kakao, sól,
przyprawę, wymieszać,

Dodać jajko i mieszankę z masła, mleka i
miodu, po czym dokładnie wymieszać

ręcznie rózgą,
W osobnym naczyniu do wrzątku wsypać

sodę i od razu gdy zacznie się pienić,
wlać do masy. Energicznie i dokładnie
wymieszać, przelać od razu do formy

średnicy 20 cm.
Piec 20 - 25 min, w trybie góra - dół. 

Przygotowanie:
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

12 szt



Powidła ze śliwek węgierek:

Śliwki to owoce sezonowe, warto zawekować je
jesienią, żeby nie zwariować z natłoku pracy w okresie
świątecznym. Nie jestem fanem robienia przetworów, w

sklepach można znaleźć powidła z super składem. 

Składniki:
 

400 g śliwek węgierek
70 g cukru

szczypta cynamonu

Śliwki umyć, osuszyć, przeciąć na pół i wydrążyć
pestkę. 

Na dno garnka z grubym dnem wlać łyżkę wody,
wrzucić śliwki, dodać cukier i przyprawę.

Gotować 45-50 min, co chwilę mieszając. 
Powidła są gotowe kiedy mocno odparują,

zmniejszą swoją objętośći spadają "płatami" z łyżki,

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.
4.

Uwaga!
 Powidła się nie mrożą, 

tak jak i karmel!

Ciasto na popsicles:
Składniki:

wystudzone ciasto piernikowe
50 ml soku pomarańczowego lub rumu

Ciasto rozdrobnić ręcznie.
Połączyć ciasto z sokiem, lub alkoholem dokładnie

zagniatając.
Wypełnić 2/3 formy ciastem, zrobić wgłębienie,
uzupełnić powidłami, po czym zamknąć od góry

rozpłaszczonym kawałkiem ciasta, tak aby wsad nie
wypływał ze szczelin lodów (zdjęcia po prawej).
Oblać lody polewą (przepis przy cakepops Red

Velvet). Do polewy użyłam 180 g czekolady białej,
 oraz 20 g czekolady deserowej, żeby nie używać

barwników.
Udekorować.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
 
 





Sernik potrójnie czekoladowy z
suszoną śliwką 



Spód z gorzką czekoladą:
Składniki: 

 
200 g kruchych ciastek kakaowych 

50 g masła
50 g gorzkiej czekolady
łyżka gorzkiego kakao

 

Ciastka zblendować w malakserze, lub porządnie
skruszyć w woreczku np. wałkiem.

Czekoladę rozpuścić z masłem w garnuszku, lub
mikrofali.

Wymieszać wszystkie składniki razem, wyłożyć na dno
tortownicy o średnicy 24 cm, porządnie ubijając

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

20 
porcji

Masa serowa:
Składniki: 

 
750 g twarogu sernikowego Piątnica 

250 g roztopionej czekolady deserowej
1 łyżka kakao

1 łyżka cynamonu
pół łyżeczki soli

4 jajka L
200 g śmietanki 36% uht 

150 g cukru pudru
ziarenka z 1 laski wanilii

3 łyżki skrobi ziemniaczanej
20 suszonych śliwek

 

Wszystkie składniki oprócz czekolady i śliwek
wymieszać w misie za pomocą miksera na najniższych

obrotach starając się nie napowietrzyć masy.
Czekoladę zahartuj 5 łyżkami masy serowej, dodaj do

masy i ponownie delikatnie wymieszaj.
Wylej na ciasteczkowy spód, poukładaj równomiernie

śliwki.  
Nagrzej piekarnik na 150 stopni w trybie góra dół.

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

4.

Wszystkie składniki muszą
być w temperaturze

pokojowej



Piecznie w kąpieli wodnej:
Pieczenie w kąpieli wodnej serników to gwarant

doskonałego prostego jak stół sernika, bez pęknięć po
studzeniu. Polega na umieszczeniu sernika na

środkowym poziomie piekarnika w trybie góra dół.
Następnie na dolnej półce lub na dnie piekarnika

umieszczamy drugie naczynie wypełnione wrzątkiem
(około 1 litr), które będzie cały czas parowało. Pieczemy

sernik w niskich temperaturach, lecz bardzo długo.
 

Zatem wrzucamy nasz sernik na 15 min w 150 stopniach,
Nie otwierając drzwiczek zmniejszamy do 130 na 1h 15
min (pieczemy dużą średnicę). Po skończonym czasie

pieczenia, uchylamy drzwiczki i studzimy sernik w piecu.
Po ostudzeniu chłodzimy go minimum 4 h w lodówce.

Sernik po upieczeniu gdy
jest ciepły jest bardzo lepki,

ustabilizuje się po
schłodzeniu. Nie może być

natomiast na środku płynny.

Ganache z mlecznej czekolady:
Składniki: 

 
120 g czekolady mlecznej
50 g śmietanki 36% uht

20 g miodu
20 g masła

Czekoladę rozpuścić ze śmietanką.
Masło rozpuścić z miodem.

Połączyć wszystkie składniki razem, wylać na
schłodzony tort i równomiernie rozprowadzić.

Cały sernik chłodzić minimum 4 h przed rokrojeniem.

Przygotowanie:
 

1.
2.
3.

4.

Sernik smakuje najlepiej po pierwszej dobie, musi być
przechowywany w warunkach chłodniczych (4-8 stopni).
Możesz spokojnie przygotować sernik przed świętami i go

zamrozić, tak jak robiła to moja babcia :)





CAKE POPS: Owsiane 
z kawałkami czekolady 



Masa owsiana ze straciatellą:

Składniki:
 

200 g płatków owsianych górskich
50 g miodu
50 g masła

90 g mascarpone
50 g cukru pudru

szczypta soli
30 g śmietanki 36% UHT

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
90 g drobno posiekanej czekolady

Śmietanę podgrzać z masłem i miodem.
Wymieszać wszystkie składniki oprócz

czekolady.
Zblendować na gładką masę, u mnie zajęło

to dość długo, 7-10 min.
Dodać posiekaną czekoladę, wymieszać.

Uformować 30 gramowe kulki, wbić patyczki,
schłodzić w lodówce minimum 4h.

Oblać polewą czekoladową, udekorować.

Przygotowanie:
 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Zdrowsza i dużo szybsza wersja dla
zabieganych łasuchów! 

Barwnik jakiego użyłam do czekolady to Color Mill, Red.
Paski Świętego Mikołaja wycięłam z rozwałkowanej na

cienko masy cukrowej do modelowania figurek Saracino
Pasta model Black. Klamrę pomalowałam barwnikiem w

proszku Fractal Anitque Gold ze spirytusem.

18 szt



DESER W SŁOICZKU: delikatny krem
pistacjowy z Malinami 



Krem pistacjowy:
Składniki: 

 
80 g pasty pistacjowej 

2 żółtka jajka L
500 g mleka

100 g cukru kryształ
4 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki zimnego mleka
30 g biała czekolada

30 g masła
250 g świeżych malin

 

Pastę, żółtka, mleko, cukier, umieszczamy w
garnuszku z grubym dnem i doprowadzamy do

wrzenia.
W osobnym naczyniu szykujemy mąkę ziemniaczaną

rozpuszczoną w zimnym mleku. 
Gdy masa w garczku zacznie wrzeć, wlewamy skrobię

szybko mieszając aby nie powstały grudy. 
Zdejmujemy z palnika, dodamy masło i czekoladę,
blendujemy 2 minuty i przelewamy do pucharków. 

Chłodzimy minimum 4 h w lodówce.
Dekorujemy malinami i cukrem pudrem. 

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Pistacje mocno kojarzą mi się ze świątecznym czasem, kiedy to tato kupował wielką
paczkę niełuskanych pistacji. Zasiadaliśmy przed telewizorem oglądając "Kevin sam w

domu" skubiąc te zielone małe orzeszki. Kto sprytniejszy (czyt. ja) wymyślał różne bolączki
palców wzbudzając litość taty, żeby dostać te wyłuskane pistacje. Nie może ich zabraknąć

w moim domu w żadne święta Bożego Narodzenia!

Ten krem jest tak delikatny, że nie
nadaje się do przekładania tortów,

ale jeżeli dodasz do niego
żelatynę to już tak :)



TARTA: ganache czekoladowy 
z nalewką wiśniową, 

ptasie mleczko gruszkowe 



Kruche ciasto kakaowe:

Składniki: 
 

 230 g mąki pszennej torowej
30 g kakao

20 g mąki z orzechów, np. migdałowej
100 g zimnego masła pokrojonego w kostkę

100 g cukru pudru
1 jajko L

 

Zagnieść w misie robota (końcówka do ciasta kruchego)
wszystkie składniki oprócz jajka. Gdy ciasto będzie
wyglądać jak kruszonka, dodać jajko i zagniatać do
połączenia robotem. Polecam zawsze dla pewności

ugnieść  i dokręcić ciasto ręcznie chwilę na
stolnicy/macie silikonowej i przyjrzeć się czy masło jest

równomiernie rozmieszane. 
Wykleić formę do tarty o średnicy 24 cm. 

Zmrozić formę wyklejoną ciastem przez minimum 4 h.
 Pieczemy w 180 stopniach przez 12 min w trybie góra

dół.

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.

Ganache z wiśniówką:
Składniki: 

 
200 g śmietank 36% UHT

100 g miodu
300 g czekolady deserowej

100 g masła
100 g nalewki wiśniowej

 

Wszystkie składniki oprócz nalewki, rozpuścić powoli na
niski ogniu do momentu połączenia składników, starać

się nie przegrzać masy powyżej 40 stopni.
Dodać nalewkę, wymieszać i wylać bezpośrednio na

upieczoną tartę.
Wystudzić w lodówce minimum 4 h lub do pełnego

stężenia ganache.

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

Tartę należy
przechowywać w

lodówce!



Ptasie mleczko gruszkowe:

Składniki: 
 

 150 g śmietanki 36% UHT
100 gram gruszek

8 g żelatyny Bloom 180
40 g wody

szczypta kardamonu
 

Żelatynę zalać zimną wodą,
odstawić do napęcznienia.

Gruszki zblendować na gładkie
purre.

Śmietankę ubić na sztywno. 
Rozpuścić żelatynę, dokładnie

wymieszać.
Purre lekko podgrzać, dodać

żelatynę i wymieszać. 
Wlać mieszankę do ubitej

śmietany i zmiksować na niskich
obrotach do połączenia dodając

kardamon. 
Wylać bezpośrednio na tartę.

Udekorować i schłodzić.

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

 
 

Poszczególne elementy tej tarty możesz wykorzystywać na wiele
sposobów. Kruche ciasto do małych tartaletek, sable do
monoporcji, czy lukrowanych ciastek. Ganache możesz

wykorzystać jako polewa do serników, warstwa deseru w
pucharku, lub wkładka do tortu. Mus natomiast wykorzystasz do

monoporcji, tortu, albo klasyczne ptasie mleczko w kostce :)

Puree owocowe możesz
zakupić w wielu

hurtowniach
spożywczych, lub

cukierniczych. Wiąże się
to z większą ilością tj. 1

litr, z dość krótkim
terminem spożycia, ale

przecież możecie
pomrozić np. formie do
robienia kostek lodu.



POPSICLES: Figa z makiem



Tartę należy
przechowywać w

lodówce!

Biszkopt makowy:
Składniki: 

 
3 jajka L

100 g cukru kryształ
100 g mąki pszennej tortowej

80 g maku
1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka masła
szczypta soli

 
 

Masło roztopić, odstawić do ostygnięcia.
Białka jaj ubić na sztywną pianę, dodawać cukier po

łyżeczce miksując cały czas na najwyższych obrotach. 
Dodać żółtka, wymieszać.

Mąkę przesiać do masy jajecznej, dodać proszek i mak,
po czym dokładnie wymieszać szpatułką starając się nie

odpowietrzyć masy. 
Dodać masło i bardzo delikatnie wymieszać. 

Wylać do formy, piec 15 min w 175 stopniach w trybie
góra - dół,

Przygotowanie:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ciasto na popsicles:

Składniki: 
 

cały biszkopt makowy
4 świeże figi
50 g miodu

Figi zblendować na purre, dodać miód i wymieszać.
Biszkopt porządnie pokruszyć, dodać purre i zagnieść.

Wypełnic formy do lodów do pełna, wbić patyczek i
zamrozić minimum 4h w zamrażarce.

Przygotowanie:
 

1.
2.
3.

12 szt



Staraj się nie używać
barwników, tam gdzie możesz

uzyskać kolory naturalnie,
czyli wszystkie odcienie

brązów.

Polewa do rudolfa:

Składniki: 
 

150 g czekolady deserowej
50 g czekolady białej
10 g masła kakaowego

 

100 g czekolady ciemnej i 50 g czekolady białej
roztopić wraz z masłem kakaowym.

Pozostałe 50 g czekolady zmielić, lub posiekać
drobno.

Dorzucić zblendowaną czekoladę do rozpuszczonej i
połączyć mieszając szpatułką, dzięki temu nie
roztemperujemy czekolady, nie będzie miała

wykwitu i będzie chrupać.

Przygotowanie:
1.

2.

3.

Do dekoracji na Rudolfa użyłam mas cukrowych:
Saracino pasta model biała

Saracino pasta model czarna
Saracino model białą + barwnik w żelu Vivid Red

 
 

Rogi Rudolfa wykonane są z czarnej masy i pomalowane
barwnikiem w proszku Fractal, Antique Gold zmieszanym

ze spirytusem. 

Spirytus w przypadku farbek nie jest zamienny z
wódką, ani żadnym innym alkoholem, to dzięki

niemu uzyskamy doskonałe krycie.

Popsicles wyciągamy z zamrażarki i od razu zanurzamy w
roztopionej polewie, gdy zaczyna lekko przystygać zrobi

się matowa, przyklejamy dekoracje.



TORT MUSOWY MIASTECZKO: mus piernikowy,
biszkopt kakaowy, insert żurawinowy



Składniki:
2 jajka L

50 g cukru kryształu
65 g mąki tortowej

10 g kakao
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

Biszkopt kakaowy:

Białka oddzielić od żółtek, ubić po czym dodawać
 po łyżeczce cukru cały czas ubijając na najwyższych obrotach,

 aż masa będzie sztywna, błyszcząca, a cukier dokładnie się
rozpuści. Dodać białka cały czas miksując na najwyższych

obrotach.
Mąkę, kakao i proszek przesiać, dodać do masy jajecznej

 i wymieszać szpatułką. 
Przelać do formy o 2 cm węższej niż gotowa forma do tortu

musowego.
Piec 15 min w 170 stopniach w trybie góra - dół.

Wystudzić, odkroić kopułkę tak, aby uzyskać prostokąt
pasujący do naszej formy (musi być mniejszy).

Przygotowanie:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Świąteczna alternatywa dla ciężkich klasycznych tortów. Tak jak każdy
tort, potrzebuje on dużo czasu na przygotowanie, podziel pracę na etapy. 

ZESTAW FORM WINTER VILLAGE, SILIKOMART.
Wymiary formy: 88 mm x 218 mm x h 80 mm.

Śmiało możecie wymienić na inną formę
 o pojemności 1200 ml, lub o podobnych

wymiarach.

1,2 kg 

Insert żurawinowy:
Składniki:

200 g świeżej żurawiny
2 gałązki rozmarynu 

80 g cukru trzcinowego
szczypta gałki muszkatołowej 

1 płaska łyżeczka skrobi ziemniaczanej

Owoce umyć, osuszyć umieścić w garnuszku z cukrem, gałką
i rozmarynem.

Zagotować cały czas mieszając.
Mąkę rozrobić w 2 łyżkach lodowatej wody, dodać do

gotujących się owoców i szybko wymieszać.
Odstawić do ostudzenia.

Przełożyć na biszkopt, zmrozić minimum 4 h.

Przygotowanie:

1.

2.
3.

4.
5.



Jeżeli zauważysz duże bąbelki
powietrza w niestężałym musie

porządnie postukaj miską o blat
pozbywając się ich.

Dobrze sprawdzi się też blender.

Mus piernikowy:
Składniki: 

580 g śmietanki 30% UHT
180 g gorzkiej czekolady

40 g białej czekolady
16 g żelatyny BLOOM 180 + 80 g zimnej wody

160 g cukru pudru
80 g przyprawy do piernika, np KOTANYI

Żelatynę zalać zimną wodą, odstawić do napęcznienia.
Czekolady rozpuścić ze śmietanką z POŁOWĄ ilości śmietanki.
Masę żelatynową ogrzać i dokładnie rozpuścić, wlać do masy

czekoladowej.
Pozostałą część schłodzonej śmietanki ubić z cukrem i

przyprawą do piernika, do momentu lekkiego ubicia (powinna
być napowietrzona, ale nadal lejąca).

Wlewać cienkim strumieniem podbitą śmietankę do ciepłej
masy czekoladowo -  żelatynowej, na najniższych obrotach

starając się nie napowietrzyć musu.

Przygotowanie:
1.
2.
3.

4.

5.

Oczywiście tę kombinację smakową, pojedyncze elementy możesz wykorzystać
do monoporcji, podać je w innej formie. Minus tortów musowych jest taki, że

po rozkrojeniu nie wyglądają już tak pięknie jak monodesery.
 

Pamiętaj przechowywać tort musowy zawsze w lodówce!

Uzupełnij połowę formy musem.
Wyciągnij prosto z zamrażarki biszkopt sklejony z

insertem, powoli i delikatnie zanurz wnętrze w musie,
starając się nie wprowadzać powietrza do tortu.

Przytrzymaj około 30 sekund biszkopt z insertem w
musie tak, aby biszkopt kończył się na równi z formą,
zmrożony środek szybko ściągnie mus i utrzyma go w

odpowiednim miejscu. 
Uzupełnij szczeliny powstałe dookoła biszkoptu

workiem cukierniczym wypełnionym musem, zrób to
powoli i dokładnie, aby nie było widać łączeń warstw.
Wystukaj porządnie wypełnioną formę, aby pozbyć się

większych pęcherzyków powietrza.
Zmroź tort minimum 12 h w zamrażarce. 

Przystępujemy do składania naszego tortu musowego!
1.
2.

3.

4.

5.

6.



 
Zamsz którego użyłam do tego tortu to Barima

Zamsz w Sprayu kolor brązowy.
 

Najważniejsze - tort musi być długo mrożony,
nie możemy pominąć tego etapu, ani go
skracać. Naszykuj i zabezpiecz miejsce

zamszowania, zanim wyciągniesz tort z formy. U
mnie najlepiej sprawdza się pogięty papier do
pieczenia, z delikatnie podniesionymi rogami w
górę, jeżeli zamszujesz większy tort, lub większą

ilość monoporcji naraz, połóż papier na
obrotowej paterze, a całą konstrukcję wsadź w

karton. 
 

Wyciągamy nasz tort z formy, powoli
sprawdzając czy go nie uszkadzamy. Stawiamy

na zabezpieczonym blacie, staramy się
pracować szybko ale dokładnie. Musimy

ozamszować nasz tort zanim zdąży się skroplić.
Wstrząsnąć energicznie puszką z zamszem przez
około 20 sekund i z odległość 20 - 30 cm pokryć
dokładnie z każdej strony tort. Starajcie się nie
zbliżać dozownikiem blisko tortu, ponieważ nie

uzyskacie "chropowatej" powierzchni, a o to
przecież chodzi!

 
Ozamszowany tort przenosimy od razu na

podkładkę, lub paterę. Tort przed podaniem
musi się rozmrozić, lecz przechowujemy go w
lodówce, dlatego pamiętaj o obliczeniu czasu

czy z wszystkim zdąrzysz. W lodówce tort będzie
się rozmrażać od 6 do 12 h w zależności od

rozmiaru i kształtu formu.

Zamszowanie:



TRUFLE MIODOWE



Składniki:
250 g śmietanki 36% UHT

200 g gorzkiej czekolady 70%
80 g miodu
70 g masła

40 g glukozy
szczypta cynamonu, kardamonu, gałki muszkatałowej,

pieprzu seczuańskeigo i soli

Ganache do trufli:

Masło rozpuścić z miodem i odstawić do ostudzenia.
Czekoladę roztopić w śmietance podgrzewając w garnku

tylko do momentu rozpuszczenia się.
Wszystkie składniki umieścić w misce i dokładnie

wymieszać łopatką do uzyskania jednolitej konsystencji,
Jeżeli masa nie jest jednolita, wstaw miskę z ganache na

garnek z gorąco wodą i mieszaj łopatką, lub rózgą
kuchenną.

Wylej masę do formy zabezpieczonej, tak aby ganache nie
wylał się poza nią. Do twojej decyzji należy czy chcesz
pokroić trufle w kwadraty, trójkąty czy foremką inne

kształty - dopasuj formę do docelowych kształtów trufli.
Wsadź formę na minimum 8 h do lodówki.

Po stężeniu wykrój odpowiednie kształty i obtocz w
gorzkim kakao, liofilizowanych rozdrobnionych owocach,

strzelającej posypce, 

Przygotowanie:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

20 trufli

Nie zmieniaj rodzaju czekolady bez zmiany proporcji, deserowa
czekolada potrzebuje mniej ilości płynu, mleczna jeszcze mniej,

 a biała w proporcji 1:1. Najłatwiej jest odjąć tu śmietankę, 
aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Trufle, które na maxa rozpływa się w ustach. Przygotowanie tych
trufli jest bardzo szybkie, ale nie zapomnijcie o czasie chłodzenia
 i tężenia masy. Oczywiście możecie podać je w innej formie: Cake

pops, wypełnienie do tart i eklerów!

Trufle przechowujemy w lodówce.

po 30 gram



TARTALETKI: Curd owoce lasu, 
marshmallow domowej roboty

 



Curd możesz robić o
różnych smakach

owocowych, wystarczy
zamienić owoce na twoje

ulubione.

Kruche ciasto na tartaletki:
Składniki: 

  250 g mąki pszennej torowej
40 g mąki z orzechów np. migdałowej

100 g zimnego masła pokrojonego w kostkę
100 g cukru pudru

1 jajko L
 
 

Zagnieść w misie robota (końcówka do ciasta kruchego)
wszystkie składniki oprócz jajka. 

Przygotowanie:
1.

2. Gdy ciasto będzie wyglądać jak kruszonka, dodać jajko 
i zagniatać do połączenia robotem. Polecam zawsze dla
pewności zagnieść i dokręcić ciasto ręcznie chwilę na

stolnicy/macie silikonowej i przyjrzeć się czy masło jest
równomiernie rozmieszane.

3. Rozwałkować na 3 równe cienkie blaty grubości 2-3 mm.
Schłodzić blaty w lodówce przez 1 godzinę.

4. Po chłodzeniu, wyciąć paski, wykleić brzegi, wyciąć
dodatkowo dno w formie koła, wkleić dopiero po sklejeniu

brzegów. ściąć nożem nadmiar rantów.
5. Bardzo ważne jest, żeby surowe ciasto w formach zmrozić
przed pieczeniem, wstawiając je na minimum 3-4 godziny 

do zamrażarki. 
6. Pieczemy zamrożone tartaletki około 12-14 minut 

do uzyskania złocistego koloru w temperaturze 185°C w opcji
góra-dół.

7.Wyciągamy lekko ciepłe tartaletki z rantów.
 
 

Curd z owoców lasu:
Składniki: 
75g cukru

75 g soku z cytryny
115 g masła

2 jaja L
75 g owoców lasu 

Naszykować metalową miskę oraz garnek z wodą. Wodę w
garnku zagotować, miskę położyć na parze.

Do miski wlać sok z cytryn, robić jajka i rozbełtać.
Dodać masło, cukier i owoce lasu.

Cały czas mieszać i gotować na parze curd aż znacząco
zgęstnieje, gdy tylko do tego dojdzie zdjąć z pary. Curd

zmieni barwę na mleczno czerwoną.
odstawić curd, ostudzić i przełożyć do tartaletek.

Przygotowanie:

1.

2.
3.
4.

5.

12 szt



Do tego przepisu potrzebny
Ci będzie termometr

spożywczy, najlepszy wg
mnie jest termometr z sondą

np IKEA.

Domowe marshmallow:

Składniki: 
1 białko jajka L

130 g cukru kryształu
20 g glukozy lub płynnego miodu 

12 g żelatyny + 60 g wody

Białko wlać do misy robota, odstawić i przejść
do kolejnego puntu.

Cukier wsypać do garnuszka z grubym dnem
(najlepiej taki który ma dziubek), dodać wodę,

glukozę i nie mieszać. Włączyć palnik i
zagotować do 120 stopni.

W tym czasie namoczyć żelatynę w zimnej
wodzie.

Gdy syrop cukrowy osiągnie temperaturę 116
stopni, ubij białka, a gdy osiągniesz 120 stopni
wlej cienką stróżką do ubitych białek cały czas

ubijając na najwyższych obrotach. 
Rozpuść masę żelatynową i wlej do ubijanej

bezy. 
Ubijaj tak długo na najwyższych obrotach, aż

pianka osiągnie temperaturę pokojową. 
Przełóż do rękawa cukierniczego i wyszprycuj

na tartaletki wypełnione lemon curdem.

Przygotowanie:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tartaletki udekorowałam liofilizowaną
porzeczką oraz przełamanym piernikiem w

kształcie śnieżynki.

Możesz zabarwić piankę na dowolny kolor
barwnikiem w proszku, lub żelu. Możesz również
dorzucić aromat, aby pianki zyskały inny smak. 



TORT: Biszkopt cynamonowy, mus ciemna czekolada,
chrupiąca pralina mleczna czekolada, 

żelka pomarańczowa, granat, tynk,
 krasnal z masy cukrowej

 



Przeanalizuj
zdjęcia!

Składniki:
4 jajka L

100 g cukru kryształu
90 g mąki tortowej

10 g cynamonu
30 g skrobi ziemniaczanej

pół łyżeczki proszku do piecznia

Biszkopt cynamonowy:

Białka oddzielić od żółtek, ubić po czym dodawać

Dodać białka cały czas miksując na najwyższych obrotach.
Mąkę, cynamon i proszek, dodać do masy jajecznej
 i wymieszać na najniższych obrotach mikserem do

połączenia składników. 
Przelać do rantu o średnicy 16 cm, zabezpieczyć rant, żeby

biszkopt nie wypłynął dołem.
Piec 45 min w 170 stopniach z termoobiegiem.

Po czasie pieczenia biszkopt z rantem wyciągnąć z
piekarnika, zdjąć zabezpieczenie z dołu biszkoptu i studzić

biszkopt w rancie położony bokiem (zapobiega to
zaparzeniu wysokiego biszkoptu).

Wystudzony biszkopt wykroić ostrym cienkim nożem
(polecam te do filetów rybnych).

Biszkopt zafoliować folią spożywczą i odstawić do lodówki
na minimum 12 h, dzięki temu biszkopt będzie się lepiej kroił

i mniej kruszył. 
Biszkopt po nocy w lodówce dzieliy na 4 blaty. Odkrawamy

kopułkę, blaty powinny miec 1,5 -2 cm wysokości.

Przygotowanie:

1.
 po łyżeczce cukru cały czas ubijając na najwyższych obrotach,

 aż masa będzie sztywna, błyszcząca, a cukier dokładnie się
rozpuści. Robotem planetarnym trwa to zazwyczaj około 10

minut.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

W tortach okolicznościowych bardzo ważne jest   nie pominięcie żadnego etapu, ważne
jest w każdym punkcie chłodzenie, czas i stabilizacja poszczególnych elementów. Zawsze

liczymy, że czas przygotowania tortu to minimum 3 dni!

12 porcji 

Najtrudniejsza pozycja w tym świątecznym ebooku, gwarantuje
Wam,  że czas jaki poświęcicie na jego wykonanie odzwierciedli

się zachwytem gości! 



12 porcji 

Składniki:
 

80 G pokruszonych drobno płatków Corn Flakes
80 g czekolady mlecznej

 20 g oleju (neutralny smak)
 50 g masła orzechowego

50 g nutelli 
5 zmielonych goździków

 
 

Chrupiąca pralina czekoladowa:

Płatki zalać olejem, czekoladę z masłem orzechowym rozpuścić
interwałowo w mikrofalówce.
Połączyć wszystkie składniki. 

Możemy pralinę użyć od razu rozsmarowując ją na dolnym
blacie biszkoptu, lub odstawić i podgrzać dopiero w momencie

przygotowania blatów do tortu.

Przygotowanie:

1.

2.
3.

W tortach oikolicznościowych bardzo ważne jest   nie pominięcie
żadnego etapu, ważne jest w każdym punkcie chłodzenie, czas i
stabilizacja poszczególnych elementów. Zawsze liczymy, że czas

przygotowania tortu to minimum 3 dni!

Składniki:
50 g Aperol

100 g soku pomarańczowgo
25 g cukru pudru

 
 

Nasączenie:

 

Pierwszy blat biszkoptu, nasącz 1/4 porcji nasączenia.
Na dolny blat biszkoptu wyłóż pralinę czekoladową i

równomiernie ją rozsmaruj.
Zapnij rant dookoła dolnego biszkoptu, lub folię rantową.

Odstaw do lodówki i przystąp do wykonywania kremu.

Składanie:

1.
2.

3.
4.

 



Składniki:
 

150 g soku pomarańczowego
skórka z otartej pomarańczy

7 g żelatyny 
35 ml zimnej wody

 
 

Żelka pomarańczowa:

Żelatynę zalej wodą, odstaw do napęcznienia. 
Wyciśnij sok z cytryny, skórkę zetrzyj na tarce.

Żelatynę podgrzej do rozpuszczenia, dodaj do soku, wymieszaj.
Wylej żelkę do rantu średnicy 14 cm.

Zmroź żelkę w zamrażarce,  łatwiej i równiej będzie ją wsadzić
w krem. 

Przygotowanie:

1.
2.
3.
4.
5.

Składniki:
300 g deserowej czekolady
500 ml śmietanki 36% UHT

8 g żelayny + 40 g zimnej wody
100 gram cukru pudru

 
 

Krem czekoladowy

 

Czekoladę rozpuść w 200 gramach śmietanki. Odstaw do
lekkiego ostudzenia na 15 min,

Żelatynę zalej zimną wodą i odstaw do napęcznienia.
Pozostałą część śmietanki schłodź i porządnie ubij z

cukrem na wysokich obrotach.
Masę żelatynową podgrzej i dokładnie wymieszaj, dodaj

do masy z punku nr 1.
Zahartuj masę z punktu nr 1, 3 łyżkami ubitej śmietany,
po czym dodaj do ubitej śmietany miksując na niskich

obrotach. Masa będzie napowietrzona, lekko płynna, ale
po schłodzeniu ustabilizuje się.

Przygotowanie:

1.

2.
3.

4.

5.



Biszkopt (blat nr 1)
1/4  nasączenia

Pralina czekoladowa
1/3  kremu

Biszkopt (blat nr 2)
1/4  nasączenia

1/6 kremu
Żelka

1/6  kremu
Biszkopt (blat nr 3)

1/3  nasączenia
1/3  kremu

Granat
Biszkopt (blat nr 4) nasączony od środka 

Nasącz od góru tortu
Chłodzenie minimum 8 h.

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 

Schemat składania tortu:

Masło utrzyj dokładnie na biały puch (około 15 minut).
Dodawaj po 1 łyżce kajmaku cały czas ubijając masło.

Kiedy masy się połączą najważniejsze jest
odpowietrzenie naszego tynku, aby tort był gładki. W
tym celu należy użyć końcówki do wyrabiania ciasta

kruchego tzw. "K". 
Włączamy robota na najnizsze obroty i odpowietrzamy

tynk 10 minut. 

Przygotowanie:

1.
2.
3.

4.

Składniki:

200 g masła w temperaturze pokojowej
60 g kajmaku
szczypta soli

 

Tynk na kajmaku





 
Narzędzia jakich użyłąm to: szpatułka kątowa mała Tescoma, łopatka do wypieków silikonowa Ikea,

 packa metalowa Miniowe Formy 3d.

Tynkowanie warstwa 1:

Tynkowanie warstwa 2:



Krasnal z masy cukrowej: 

Saracino pasta model, barwnik w żelu fractal Vivid Red, barwnik w żelu Fractal Brown.

Dekorowanie tortu: 

Bardzo ważne! 

Tort to wyższy level cukiernictwa, jeżeli pierwszy raz wykonujesz tort, potraktuj go jako lekcje i próbę. Nie

wykonuj tortów po raz 1 na ważne okazje, każdy od czegoś zaczyna i się uczy. Ja też kiedyś zaczynałam i o

ile mnie obserwujecie długo wiecie, że każdy ma jakieś potyczki, natomiast jedno wiem - nigdy się nie

poddawajcie, a ja jak tylko będę mogła to służę radą i pomocą na moim instagramie <3




