
naj 43 

pomarańczowego
•1 łyżka masła
•10 dag wiórków 
kokosowych

1Oddzielam żółtka od bia-
łek. Białka ubijam z cu-

krem, mieszam z żółtkami, 
mąką i proszkiem. Biszkopt 
przelewam do formy wyło-
żonej pergaminem. Piekę 
30 minut w 180°C. Studzę   
i przecinam na 2 blaty. 

2Galaretkę cytrynową 
rozpuszczam w 350 ml 

wrzątku, studzę. Skrapiam 
nią oba blaty. Galaretki po-

Biszkopty i biszkopci ki z kremem

BISZKOPT:
•4 jajka
•1 szkl. mąki pszennej
•3/4 szkl. cukru pudru
•1 łyżeczka proszku  
do pieczenia
•1 galaretka cytrynowa
PIANKA:
•50 dag mielonego 
twarogu
•1 szkl. śmietany kremówki
•1 op. śmietany w proszku 
typu śnieżka
•2 galaretki 
pomarańczowe
•1 łyżka cukru pudru
WIERZCH: •1 słoik dżemu 

1Placek kokosowy: biał-
ka ubijam z cukrem. Do-

daję wiórki, mąkę i proszek. 
Wykładam na blachę przy-
krytą pergaminem. Piekę ok.  
20 minut w 180°C. Studzę  
i przecinam na 2 blaty.

2Biszkopt: białka ubi-
jam z cukrem. Mieszam  

z żółtkami mąką i proszkiem 
do pieczenia. Biszkopt prze-
kładam do blachy wyłożo-
nej pergaminem. Piekę ok.  
20 minut w 180°C. 

3Masa: z mleka, proszku 
budyniowego i cukru go-

tuję gęsty budyń. Ananasy 
osączam, kroję w kostkę. Bu-
dyń ucieram z margaryną. 
Dodaję ananasy. Na jednym 
placku kokosowym rozsma-
rowuję połowę masy. Przy-
krywam biszkoptem oraz 
resztą masy i drugim plac-
kiem kokosowym. Całość 
lekko dociskam.

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

Egzotyczna pianka pomarańczowa

  12 porcji   35 min    8 g odz.    16 porcji   35 min    40 min      

Rolada z kawową nutką Placek z ananasem i kokosem

marańczowe rozpuszczam  
w 2 szkl. wrzątku. Czekam, 
aż zaczną tężeć. 

3W tym czasie do śmie-
tany wsypuję cukier  

i śnieżkę. Ubijam. Galaretki 
małymi porcjami wlewam 
do twarogu, mieszam mik-
serem. Łączę z bitą śmieta-
ną. Blaty biszkoptowe prze-
kładam tężejącym kremem. 
Wstawiam do lodówki na  
5 godzin do stężenia. Wierzch 
ciasta smaruję dżemem. 
Wiórki rumienię na maśle  
i posypuję nimi ciasto.

Zasmakuje 
wielbicielom 
serników  
na zimno  
i kokosa.  

Magdalena 
Imielińska  
z Cisca

To efektowne  
i pyszne ciasto. 
Wyglądem 
przypomina 
tort. 

Agnieszka 
Leśniak  
z Krościenka W.

kuchnia: Wasze przepisy

 Wiórki czasem 
rumienię w piekarniku. 
Rozsypuję je wtedy 
równomiernie na blasze 
przykrytej pergaminem.  
Wsuwam na 20 minut do 
piekarnika rozgrzanego 
do 150˚C. Mieszam co 
5 minut, by uprażyły się 
równomiernie.  

 Dżem mieszam  
z odrobiną alkoholu. 
Najlepiej likieru 
pomarańczowego lub 
czystej wódki. Dzięki 
temu nabiera bardziej  
wyrazistego smaku.

Beata Śniechowska
Zwyciężczyni 2. edycji 
kulinarnego programu 
„MasterChef”. Uwielbia 
gotować, poznawać nowe 
smaki, wypróbowywać 
przepisy i tworzyć własne 
receptury. Chętnie dzieli 
się swoim kulinarnym 
doświadczeniem i pomysłami. 
Pomaga nam wybrać 
najciekawsze z nadsyłanych 
do nas przepisów i sprawdza,  
czy dania się udadzą!

K
remowe ciasta to temat rzeka, na który chyba nigdy nie zo-
stanie powiedziane ostatnie słowo. Czego przykładem są 
wypieki naszych czytelniczek. Niejednokrotnie w przepi-
sach jako składnik słodkiej masy pojawia się bita śmietana. 
Ta sklepowa nie będzie nigdy tak smaczna jak domowa. 

Dlatego warto poświęcić chwilę na samodzielne jej przygotowanie. 
Praktyczne wskazówki. Do ubijania wybieram słodką śmieta-
nę o wysokiej zawartości tłuszczu (najlepiej 36%) i mocno ją schła-
dzam. Do lodówki wkładam również miskę i trzepaczkę (ewentual-
nie końcówki miksera). Nie przesadzam z ubijaniem, kończę, gdy 
tylko śmietana zrobi się gęsta i puszysta, a jej konsystencja będzie 
przypominała konsystencję „pianki do golenia”. Dłuższe ubijanie 
sprawi, że śmietana się zwarzy. 
Tort śmietanowy Do usztywnienia masy tortowej najlepiej do-
dać substancję żelującą (agar agar lub żelatynę spożywczą). Dzię-
ki temu mamy pewność, że masa się nie rozpłynie, a tort utrzyma 
nadany mu kształt. Najlepiej rozpuścić żelatynę w małej ilości go-
rącej śmietanki (w proporcjach 1:5), wystudzić, a na końcu delikat-
nie wymieszać z pozostałą, „podbitą” już śmietanką. 

NASZ EKSPERT

1Ugotuj swoje popisowe danie i sfotografuj je. Najlepiej,  
by zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym lub telefonem miało 

jak najwyższą rozdzielczość. Opisz też, jak robisz danie, podaj jego 
składniki oraz ilość porcji i czas przygotowania.

2 Przepis, zdjęcie dania, swoją fotografię oraz wypełniony 
kupon prześlij do naszej redakcji (możesz to zrobić na  

dwa proste sposoby).
Przesyłkę e-mailem kieruj na adres: przepisy@naj.pl.  
W e-mailu koniecznie podaj wszystkie dane, które trzeba wpisać  
na kuponie konkursowym (poniżej). Wpisz też pełen tekst zgody  
na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych. To warunek 
uczestnictwa w konkursie! Przesyłkę listową zaadresuj: Naj,  
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: Najlepsze przepisy 
Czytelniczek. Gdy wydrukujemy twój przepis i zdjęcie, wygrasz 80 zł. 
Pełen regulamin konkursu dostępny na www.regulaminy.pl

KONKURS KULINARNY

Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację na łamach „Naj” oraz innych czasopism Wydawnictwa  
Bauer nadesłanego przeze mnie przepisu, zdjęć (potrawy oraz mojego wizerunku), imienia, nazwiska 
oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w War- 
szawie przy ul. Motorowej 1) w celu przeprowadzenia konkursu kulinarnego i, w razie wygranej, opubli-
kowania moich danych osobowych na łamach czasopisma „Naj”. Zastrzegam sobie prawo dostępu, 
sprawdzania i poprawiania moich danych osobowych.

data ......................czytelny podpis ...................................

imię  ..........................................................................................................
nazwisko ...................................................................................................
ulica, nr domu, lokalu .............................................................................
kod pocztowy miejscowości  .................................................................
poczta ......................................................................................................
nr telefonu ................................................................................................
e-mail ........................................................................................................

KUPON KONKURSOWY
Najlepsze przepisy Czytelniczek

1Kawę rozpuszczalną mie-
szam z przegotowaną 

wodą i odstawiam do całko-
witego wystudzenia. Śmie-
tanę ubijam mikserem na 
sztywno, pod koniec wsypu-
ję śmietan-fix. Twaróg mie-
szam z cukrem pudrem i li-
kierem kawowym. Porcjami 
dodaję bitą śmietanę i deli-
katnie mieszam. 

2 Na blacie układam dwie 
warstwy folii alumi-

niowej – jedna na drugiej. 
Biszkopty skrapiam kawą,  
24 sztuki układam na folii, 
formując prostokąt. Na bisz-
koptach rozsmarowuję masę. 
Pomagając sobie folią, zwi-
jam całość. Wolne miejsce 
zapełniam pozostałymi bisz-
koptami, w ten sposób zamy-
kam roladę. Owijam ją folią  
i schładzam przez 8 godz. 
Gotowe ciasto posypuję mie-
loną kawą i dekoruję.

•28 podłużnych 
biszkoptów
•25 dag mielonego 
twarogu
•12 dag cukru pudru
•5 łyżek likieru kawowego
•1 szkl. śmietany kremówki
•2 zagęstniki do śmietany 
typu śmietan-fix
•200 ml przegotowanej 
ciepłej wody
•4 łyżeczki kawy 
rozpuszczalnej
•kawa mielona  
do posypania
•czekoladowe  
ozdoby oraz melisa  
do dekoracji Zd

ję
ci

a:
 A

rc
hi

wu
m

 P
ry

w
at

ne

    liczba porcji    czas przygot. składników   czas gotowania           czas pieczenia    czas chłodzenia

PLACEK KOKOSOWY:
•10 białek •2 szkl. cukru
•40 dag wiórków  
kokosowych
•2 łyżki mąki  
ziemniaczanej
•1 łyżeczka proszku  
do pieczenia
MASA:
•1 budyń śmietankowy
•4 łyżki cukru
•2 szkl. mleka
•1 puszka ananasów
•1 kostka margaryny
BISZKOPT: •8 jajek
•po 8 łyżek cukru i mąki
•1 łyżka proszku  
do pieczenia

   16 porcji   30 min    30 min   5 godz.

42 naj

Przygotowanie 
tego prostego 
ciasta nie 
wymaga nawet 
włączania 
piekarnika. 

Alina Waliczek
z Dzimierza


