
PONCZ: •1 łyżka cukru
• sok z 1/2 cytryny
•1 łyżka rumu

1Biszkopt: jajka rozbijam, 
oddzielam żółtka od bia-

łek. Białka ubijam, dosypu-
jąc cukier i cukier waniliowy. 
Dodaję obie mąki, proszek  
i czekoladę. Mieszam. Prze-
lewam do tortownicy wyło-
żonej pergaminem. Piekę 30 
min w 170°C.  

2Galaretka i masa: wiśnie 
osączam, odkładam, za-

lewę gotuję z cukrem. Do-
daję żelfix i sok z cytryny. 

Efektowne torty

BISZKOPT:  
•po 1/2 szkl. cukru, mąki 
pszennej i ziemniaczanej
•5 jajek •1 cukier wanilio- 
wy •1 łyżeczka proszku 
do pieczenia •5 dag 
posiekanej czekolady
GALARETKA WIŚNIOWA  
I mASA:
•1 żelfix 2:1 •2 łyżki cukru
•1 łyżka soku z cytryny
•2 szkl. śmietany kremówki
•2 op. śmietan-fixu
•3 łyżki cukru pudru
•5 dag startej czekolady
•1 słoik (900 ml)  
kompotu z wiśni 

1Masło topię, studzę. Biał-
ka ubijam z cukrem pu-

drem. Dodaję żółtka. Ubi-
jam dalej, aż masa będzie 
sztywna. Mąkę mieszam  
z proszkiem oraz makiem. 
Wsypuję do masy jajecznej. 
Wlewam masło i mieszam. 
Ciasto przelewam do tor-
townicy wyłożonej perga-
minem. Piekę ok. 35 minut   
w 180°C. Biszkopt studzę  
i rozcinam na 3 krążki. 

2Krem: z pomarańczy 
ścieram skórkę. Z mleka, 

budyniu i skórki pomarań-
czowej gotuję budyń. Kie-
dy wystygnie, ucieram go  
z margaryną. Krążki prze-
kładam kremem, smaruję 
nim także wierzch i boki tor-
tu oraz robię dekoracyjne ro-
zetki. Tort dekoruję płatka-
mi migdałowymi, cząstkami  
pomarańczy i grejpfruta. 

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

Włoski z wiśniami i czekoladą

   12 porcji   45 min   35 min      

Makowy z cytrusami

Odstawiam do stężenia. 
Śmietanę ubijam z cukrem 
pudrem i śmietan-fixem. Po-
łowę odkładam, mieszam ją 
ze startą czekoladą. 

3Przygotowuję poncz ze 
szklanki przegotowanej 

wody, cukru, soku cytryno-
wego i rumu. Biszkopt tnę 
na 3 blaty, nasączam je pon-
czem i przekładam tężejącą 
galaretką, śmietanowymi 
kremami oraz odłożonymi 
owocami. Tort dekoruję np. 
polewą czekoladową, bitą 
śmietaną i wisienkami.

Słodycz masy 
budyniowej 
znakomicie 
przełamują  
kwaskowe 
cytrusy.

Anna Waliczek
z Dzimierza

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!

C
hciałabyś wzbudzić za-
chwyt domowników i go-
ści zgromadzonych przy 
świątecznym stole? Sko-
rzystaj z przepisów na 

pyszne i okazałe torty naszych czytelni-
czek oraz moich porad na idealnie blaty.   
Równy biszkopt. Jeśli piekę biszkopt 
w tortownicy, przed wlaniem ciasta wy-
cinam krążek z papieru pergaminowe-
go o średnicy formy, smaruję go masłem 
i kładę go na jej spód. Po upieczeniu 

studzę ciasto a następnie przewracam 
je do góry dnem i usuwam pergamin.
Krojenie ciasta. Aby pokroić cia-
sto na krążki, owijam biszkopt żyłką na 
wybranej wysokości, a następnie krzy-
żuję jej końce i pociągam zdecydowa-
nym ruchem. Dzięki temu ciasto nie 
kruszy się, a blaty są równe. Żyłka na-
daje się również do krojenia ciasta na 
kawałki. W tym celu naprężoną nitkę 
przeciągam przez ciasto w kierunku  
z góry na dół.

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

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

BISZKOPT:
•5 dag masła
•16 dag cukru pudru
•5 jajek
•13 dag mąki pszennej 
•1 szkl. suchego maku
•1 łyżeczka proszku  
do pieczenia
KREm:
•25 dag margaryny 
•3 budynie śmietankowe  
z cukrem (każdy  
na 500 ml mleka)
•1 litr mleka
•5 dag płatków  
migdałowych
•1 pomarańcza
•1 czerwony grejpfrut

   12 porcji   55 min   30 min   

54 naj

Najlepiej 
smakuje 
podany  
z filiżanką 
mocnej kawy 
albo herbaty. 

Agata Skiba
z Łabędzinowa
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kuchnia: Wasze przepisy


