
Zawartość w 100 g potrawy:

Białko 8,5 g

Tłuszcz 18,8  g

Węglowodany 5,3 g

B:T:W 1:2,2:0,6

kcal 231,7
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3.	Po	 położeniu	 ostatniej	 war-
stwy	zostawić	ciasto	w	lodów-
ce	co	najmniej	na	dwie	godzi-
ny.	Kroić	w	kawałki	i	ozdobić	
musem	z	owoców,	np.	truska-
wek.

	
Gotowej potrawy: 1,5 kg

Rada: 
Ciasto można przygotować  
w foremce lub w szklankach do 
deserów.

Czas przygotowania: 
40 minut (ok. 3 godzin schładza-
nie)

Składniki dla 12 osób:
4 serki naturalne homogenizo-
wane (nie słodzone, ok. 800 g)
5 żółtek
200 g masła
30 g cukru waniliowego
50 g cukru pudru
4 galaretki owocowe (bez cukru,  
w różnych kolorach)

1.	Utrzeć	żółtka	z	masłem,	cu-
krem	 i	 serkami	 homogeni-
zowanymi	 na	 gładką	 masę,	
podzielić	na	4	równe	części.

2.	Przygotowywać	po	kolei	gala-
retki,	używając	połowę	wody	
podanej	w	przepisie	na	toreb-
ce.	 Lekko	 ostudzoną	 galaret-
kę	 zmiksować	 z	 porcją	 masy	
serowej	 i	 wlać	 do	 forem-
ki.	 Wstawić	 do	 lodówki	 aż	
do	 stężenia	 i	 przygotowywać		
w	 ten	 sam	 sposób	 kolejne	
warstwy.

						

Zaskakująca	słodkość	o	oryginalnym	smaku

Tort z płatków kukurydzianych
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Zawartość w 100 g potrawy:

Białko 5,8 g

Tłuszcz 34,0  g

Węglowodany 22,2  g

B:T:W 1:5,8:3,8

kcal 349,3

Tort z płatków kukurydzianych
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ną	i	resztą	masy	twarogowej.	Tak	
przygotowany	 krem	 rozsmaro-
wać	na	spodzie	z	płatków	kuku-
rydzianych	 i	 wstawić	 na	 godzi-
nę	do	lodówki.	Schłodzony	tort	
udekorować	 odłożonymi	 grud-
kami	 z	 płatków	 kukurydzia-
nych.

Gotowej potrawy: 1,2 kg

Rada: 
Masę twarogową można również 
przełożyć wydrylowanymi wiśnia-
mi lub innymi owocami. W tym 
celu część masy należy rozłożyć na 
spodzie, obłożyć owocami, po czym 
przykryć pozostałym kremem i ude-
korować.

Czas przygotowania: 
2 godziny

Składniki dla 12 osób:
120 g masła
150 g gorzkiej czekolady
150 g płatków kukurydzianych
20 g żelatyny
60 g cukru pudru
2 żółtka
sok z 1 cytryny
250 g twarogu
400 g śmietany kremówki

1.	Masło	 (20	 g	 odłożyć)	 rozto-
pić	 razem	 z	 czekoladą,	 wymie-
szać	 z	 płatkami	 kukurydziany-
mi.	Kawałek	papieru	do	piecze-
nia	posmarować	masłem,	ułożyć	
na	nim	12	grudek	z	masy.	Dno	
i	 boki	 tortownicy	 (o	 średnicy		
24	cm)	wyłożyć	papierem	do	pie-
czenia.	Czekoladowe	płatki	roz-
łożyć	w	formie	i	mocno	przycis-
nąć	 do	 dna.	 Formę	 wstawić	 do	
lodówki	 razem	 z	 12	 grudkami		
z	płatków.

2.	Żelatynę	 namoczyć	 w	 zimnej	
wodzie.	Żółtka	utrzeć	z	cukrem	
na	puszystą	masę,	dodać	sok	cy-
trynowy.	 Masę	 z	 żółtek	 utrzeć	
z	 twarogiem.	 Śmietanę	 ubić	 na	
sztywno.

3.	Żelatynę	 rozpuścić,	 lekko	 ją	
podgrzewając.	 Następnie	 do	
płynnej	żelatyny	dodać	najpierw	
kilka	łyżek	masy	twarogowej,	po	
czym	połączyć	 ją	 z	bitą	 śmieta-


