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Serniczek 
z owocami i kruszonką

Blacha – tortownica (rant 20 cm)

Kruszonka:
- masło 1/2 kostki
- cukier 1/2 szklanki
- mąka pszenna 1 szklanka

Masa Serowa:
- twaróg 350 g
- ziemniaki gotowane 150 g
- cukier 140 g
- wanilia
- jaja 3 szt.
- masło 80 g
- skrobia ziem. 1 łyżka

Owoce świeże lub mrożone 
(jagody, jeżyny, czarne porzeczki) ok 200 g.
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Serniczek 
z owocami w gaa tce

Masa Serowa:
-Twaróg 350 g.

-ziemniaki gotowane 150 g.
-cukier 140g.

-wanilia
-jaja 3 szt.

-masło 80 g.
- skrobia ziem. 1 łyżka

Owoce świeże lub mrożone (jagody, jeżyny, czarne 
porzeczki) ok 200 g

 
Na upieczonego i wystygniętego Warmiaczka 

wylewamy owoce w galaretce.
- galaretka (czarna porzeczka) 1 op.

- woda gorąca 200ml.
- owoce (jeżyny, jagody, czarne porzeczki) ok 300 g.
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Warmiaczki drożdżowe 
z twarogiem i cynamonem 

Ciasto:
- 300 g maki pszennej
- 100 g zimnego masła
- 100 ml mleka
- 1 jajko
- 30 g cukru
- 10 g świeżych drożdży
- 1/3 łyżeczki soli

Nadzienie I:
- 100 g twarogu półtłustego
- 40 g cukru
- marmolada jabłkowa

Nadzienie II:
- 40 g miękkiego masła
- 65 g cukru brązowego
- pół łyżeczki cynamonu

Dodatkowo:
- 1 żółtko
- 1 łyżka mleka

Wykonanie:

Mąkę pszenną połącz z solą, 
dodaj pokrojone w kostkę ma-
sło. Rozetrzyj składniki w dło-
niach tak, by uzyskać coś w ro-
dzaju kruszonki. Drożdże roz-
krusz w misce, dodaj cukier i 
podgrzane mleko, wymieszaj. 
Do mąki dodaj jajko i płynne 
składniki. Zagniataj ciasto aż 
zacznie odstawać od dłoni (ok. 
5 min.). Pozostaw je w ciepłym 
miejscu, w oprószonej mąką 
misce, przykryte ściereczką. 
Ciasto powinno wyrastać ok. 
1-1,5 h. Można działać dalej, 
gdy podwoi swoją objętość.

W jednej miseczce wymieszaj 
twaróg z cukrem. W drugie mi-
seczce rozetrzyj masło z cu-
krem i cynamonem na jednoli-
tą masę.

Trzy foremki o średnicy 10 cm 
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i wysokości 5-6 cm natłuść ma-
słem. Wyrośnięte ciasto wyłóż 
z miski na stolnicę i krótko za-
gnieć. Podziel je na 6 równych 
części (ok. 100 g każda). Jedną 
część ciasta rozpłaszcz na nie-
wielki placek, na środku nałóż 
2 łyżeczki twarogu i jedna ły-
żeczkę marmolady jabłkowej. 
Zlep brzegi ciasta tak, by uzy-
skać bułeczkę. Włóż ją do fo-
remki łączeniem do góry. Taka 
samo postępuj z dwiema kolej-
nymi porcjami ciasta. Pozosta-
łe 3 części rozwałkuj na prosto-
kąty o wymiarach ok. 30×15 
cm. Każdy prostokąt posmaruj 
cienko masłem z cukrem i cy-
namonem, ale nie smaruj brze-
gów. Dłuższe brzegi ciasta złóż 
do środka tak, by uzyskać pro-
stokąt o wymiarach 30×5 cm z 
cynamonową masą w środku. 
Ostrym nożem pokrój każdy 

prostokąt tak, by uzyskać trzy 
długie pasma ciasta. Z uzyska-
nych pasm zapleć warkocz i 
ułóż go na bułeczce w kształt 
muszli ślimaka.

Warmiaczki zostaw do wyro-
śnięcia na ok. 20 min., a na-
stępnie posmaruj żółtkiem roz-
mieszanym z mlekiem. Piecz 
30-35 minut w temp. 190°C.
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Warmiaczek 
z nadzieniem wołowym

Ciasto:
 - 575 g mąki pszennej
 - 35 g masła
 - 8 g drożdży instant
 - 1ł yżeczka soli
 - 1 łyżka brązowego cukru
 - 375 ml ciepłej wody

Do gotowania:
 - 2 litry wody
 - 5 łyżek sody oczyszczonej

Nadzienie:
 - 400 g wołowiny (np. łopatka)
 - 6 łyżek wywaru z gotowania
 - wołowiny
 - marchew (średnia)
 - pietruszka (mała)
 - cebula (mała)
 - 1 jajko
 - sól, pieprz
 - majeranek, pieprz ziołowy
 - masło klarowane

Wykonanie:

Wołowinę ugotuj z obraną 
marchewką i pietruszką. Mię-
so i warzywa ostudź, wywar 
zachowaj. Cebulkę pokrój w 
kostkę i podsmaż na klarowa-
nym maśle. Mięso, warzywa i 
cebulę zmiel, dodaj tyle wywa-
ru, by farsz nie był suchy (ok. 
6 łyżek). Przypraw majeran-
kiem, solą i pieprzem do sma-
ku. Wbij jajko i wymieszaj.

Masło rozpuść i przestudź. 
Mąkę pszenną, drożdże, sól, 
cukier wymieszaj, dodaj wodę 
i połącz składniki. Dodawaj po 
łyżce roztopione masło (kiedy 
ciasto wchłonie tłuszcz, doda-
waj kolejną porcje masła). Wy-
rabiaj ciasto aż zacznie odsta-
wać od dłoni. Uformuj z nie-

Kiedy biskup warmiński Ignacy Krasicki w piątek sięgnął po 
danie z wołowiny, zdegustowanym biesiadnikom miał po-
wiedzieć: „Nie zmyśli tego żądna zabobonność wściekła, 
bym ja w piątek na wole zajechał do piekła. A waść miał na 
szczupaku dostać się do nieba”.
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go kulę i odłóż w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia (podwoje-
nia objętości) na ok. 1-1,5h.

W dużym garnku zagotuj wodę 
z sodą oczyszczoną. Piekarnik 
nagrzej do 220℃.

Wyrośnięte ciasto krótko za-
gnieć i podziel na równe 10 
części (ok 100 g każda). Z mię-
sa uformuj kulki. Z każdej czę-
ści ciasta uformuj bułeczkę, 
następnie ją rozpłaszcz na nie-
duży placek.

Na środku ciasta ułóż mię-
sną kulkę i sklej ciasto, tak by 
uzyskać bułeczkę z mięsem w 
środku. Kiedy uformujesz już 
wszystkie bułeczki, gotuj je 
zaczynając od tej najwcześniej 
uformowanej. Łyżką cedza-
kową wkładaj każdą bułeczkę 
osobno do gotującej się wody. 
Po 20 sekundach przewracaj je 

na drugą stronę

i gotuj kolejne 20 sekund. Ugo-
towane odkładaj na blaszkę 
wyłożoną papierem do piecze-
nia. Na bułeczkach zrób cien-
kim ostrzem delikatne nacięcie 
w kształcie litery „W”. Od razu 
wstaw je do nagrzanego pie-
karnika i piecz do zbrązowie-
nia (ok. 15-17 minut).
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Warmiaczek 
z kremem i owocami

Ciasto:
 - 240 g mąki pszennej tortowej
 - 100 g zimnego masła
 - 50 g mąki migdałowej
 - 1 jajko
 - 90 g cukru pudru
 - 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
 - szczypta soli

Chrupka migdałowa
 - 80 g cukru drobnego
 - 70 g zblanszowanych migdałów
 - 100 g białej czekolady
 - 50 g śmietanki 30%

Krem malinowy
 - 200 g malin
 - 65 g cukru
 - 95 g schłodzonej śmietanki 30%
 - 4 g żelatyny
 - 4 łyżeczki zimnej wody

1 łyżeczka soku z cytryny

Wykonanie:

CIASTO

 Do miski wsyp obie mąki i do-
daj masło. Składniki rozetrzyj 
w dłoniach, tak by uzyskać 
coś w rodzaju kruszonki. Do-
daj pozostałe składniki i szyb-
ko zagnieć ciasto. Schłodź je w 
lodówce ok. 60 min. Przygotuj 
foremki do tartaletek o średni-
cy 8 cm (10 sztuk). Schłodzo-
ne ciasto rozwałkuj dość cien-
ko (4 mm). Foremkami do tar-
taletek powycinaj kółka i prze-
łóż je (w foremkach) na blasz-
kę wyłożoną papierem do pie-
czenia. Resztę ciasta ponow-
nie rozwałkuj, potnij na pa-
ski i wyklej nimi boki fore-

Dostępność wielu świeżych owoców, w tym malin, bogactwo 
lasów wpłynęły na smak warmińskiej kuchni. Gdy na War-
mii osiadł biskup Ignacy Krasicki odwiedzający go goście za-
chwycali się nie tylko gościnnością gospodarza, jego znajomo-
ścią świata, nawiązywaniem konwersacji, ale przede wszyst-
kim bogactwem stołu. U braniewskich Ostreichów biskup za-
mawiał bowiem m.in. migdały i cytryny.
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mek. Ciasto może nieco wysta-
wać. Tak przygotowane forem-
ki schłodź w lodówce przez 30 
minut. Piekarnik nagrzej do 
190 ℃ (góra-dół). Po wyjęciu 
foremek z lodówki ostrym no-
żem zetnij schłodzone wystają-
ce ponad nie ciasto, by uzyskać 
idealnie równe brzegi. Spody 
tartaletek ponakłuwaj widel-
cem. Piecz ok. 15 minut do 
przyrumienienia. Ostudź.

CHRUPKA MIGDAŁOWA

Cukier umieść w garnku z po-
dwójnym dnem, podgrzewaj na 
niewielkiej mocy palnika. Kie-
dy cukier zacznie się rozpusz-
czać mieszaj go aż całość sta-
nie się płynna i powstanie ja-
sno-złoty karmel. Do karmelu 
dodaj zblanszowane migdały i 
szybko wymieszaj. Masę prze-
łóż na papier do pieczenia, wy-

równaj. Gdy całkowicie zasty-
gnie, przełóż ją do malaksera i 
zmiel, ale nie za drobno – tak 
by nadal widoczne były nie-
wielkie kawałki migdałów.

Czekoladę połam na równe ka-
wałki. Śmietankę podgrzej w 
garnku prawie do zagotowania. 
Wyłącz palnik. Dodaj czekola-
dę. Po 2-3 minutach wymie-
szaj czekoladę ze śmietanką na 
jednolity krem. Gdy krem cze-
koladowy wystygnie, dodaj do 
niego 60 g zmielonych migda-
łów z karmelem i wymieszaj. 
Chrupkę wyłóż na dno tartale-
tek (warstwa ok. 3 mm). Tarta-
letki wstaw do lodówki.

KREM MALINOWY

 Żelatynę umieść w miseczce, 
zalej zimną wodą i pozostaw 
na kilka minut do napęcznie-
nia. Świeże lub mrożone mali-
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Warmiaczek 
z kremem i owocami

ny umieść w garnku, dodaj cu-
kier i sok z cytryny. Zagotuj, a 
następnie przetrzyj przez sitko. 
Otrzymany mus, pozbawiony 
pestek, przełóż ponownie do 
garnka i podgrzej (nie gotuj). 
Dodaj napęczniałą żelatynę i 
wymieszaj, tak by się rozpuści-
ła. Schłodź. Kiedy mus zacznie 
tężeć, zacznij ubijać śmietan-
kę. Nie ubijaj jej do końca, nie 
może być zupełnie sztywna. 
Śmietankę przełóż do tężejące-
go musu malinowego i wymie-
szaj tylko do połączenia skład-
ników. Krem wyłóż do schło-
dzonych tartaletek, tak by zo-
stało jeszcze ok. 2 mm na jedną 
warstwę. Schłodź w lodówce.

KREM CYTRYNOWY

Jajko, żółtko, cukier umieść w 
garnku z podwójnym dnem. 
Podgrzewaj masę na średnim 

ogniu do rozpuszczenia się cu-
kru. Dodaj sok i skórkę z cy-
tryny, wymieszaj. Na końcu 
dodaj masło i mieszaj do za-
gotowania i zgęstnienia kremu. 
Ostudź. Schłodzony krem wy-
łóż na tartaletki do wysokości 
brzegów ciastek.

DEKORACJA

Tartaletki ozdób świeżymi ma-
linami, pozostałymi migdałami 
w karmelu i listkami mięty.

KREM CYTRYNOWY
 - skórka otarta z jednej cytryny
 - sok z jednej cytryny
 - 90 g cukru
 - 40 g masła
 - 1 jajko
 - 1 żółtko

ORAZ
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Warmiaczek z pierożkami 
z nadzieniem akowym

Składniki:

- 4 żółtka
- pół szklanki cukru

- 200g masła
- 2 szklanki mąki pszennej

- łyżeczka proszku do pieczenia
- domowy dżem 

z czarnej porzeczki 
z warmińskich ogrodów

- biała czekolada
- masa makow

Masło z żółtkami, mąką, prosz-
kiem i cukrem utrzeć, wyro-
bić ciasto. Włożyć na godzi-
nę do lodówki. 3\4 ciasta roz-
wałkować i uformować jajo, z 
reszty zrobić pic pierożki z na-
dzieniem makowym i poukła-

dać dookoła. Ciasto ponakłu-
wać widelcem i piec 40 mi-
nut. Po wystygnięciu posmaro-
wać dżemem i polać roztopio-
na białą czekoladą.
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Dożdżak z kruszonką

Składniki:
Ciasto 
- 0,5 kg mąki, 200 ml mleka, 200 g masła/margaryny, 4 jaja, 
150 g cukru, 40 g drożdży, 3 ml olejku śmietankowego, ewentual-
nie 50 g rodzynek, szczypta soli.

Kruszonka 
- 100 g mąki, 50 g masła, 50 g cukru pudru.

Wszystkie składniki do drożdżaka można dodać wg swojego uzna-
nia z tych, z których korzystamy w swoich domach.

Kiedy biskup warmiński Ignacy Krasicki w piątek sięgnął po 
danie z wołowiny, zdegustowanym biesiadnikom miał po-
wiedzieć: „Nie zmyśli tego żądna zabobonność wściekła, 
bym ja w piątek na wole zajechał do piekła. A waść miał na 
szczupaku dostać się do nieba”.
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Mleko lekko zagrzać, a ma-
sło rozpuścić i ostudzić. Mąkę 
przesiać, jajka umyć i wybić ze 
skorupek, oddzielając żółtka 
od białka.

Drożdże rozetrzeć z łyżecz-
ką cukru, dodać cztery łyżki 
ciepłego mleka i łyżkę mąki; 
wymieszać, aby rozczyn miał 
konsystencję gęstej śmietany, 
pozostawić do wyrośnięcia. 
Żółtka utrzeć z resztą cukru, 
połączyć z rozczynem, przesia-
ną mąką, solą, olejkiem śmie-
tankowym; dokładnie wyrobić 
ciasto (można mikserem), pod 
koniec dodać ostudzone ma-
sło i mleko. Następnie lekko 
wymieszać z pianą ubitą z bia-
łek; dodać opłukane, odsączo-
ne i obtoczone w mące rodzyn-
ki (można nie dodawać).

Przygotować kruszonkę: za-
gniatamy mąkę z cukrem pu-
drem i rozgrzanym masłem; 
pokruszyć. Na wysmarowaną 
masłem i obsypaną mąką bla-
chę (33x12 cm) wyłożyć do 
połowy wysokości ciasto, wy-
równać boki, posmarować ca-
łość rozmąconym jajkiem, po-
sypać kruszonką, przykryć 
ściereczką i pozostawić na 15 
min. do wyrośnięcia. Nagrzać 
piekarnik, piec 45 min. temp. 
180 stopni. Pięć minut przed 
końcem pieczenia można przy-
kryć ciasto natłuszczonym per-
gaminem.

Przygotowanie:
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Warmiński ślimaczek 
z konfi turą z czarnej porzeczki

Składniki:
 - 0,5 kg mąki (najlepiej cieplutkiej)
 - 1 szklana mleka
 - 1/4 szklanki cukru
 - 3 żółtka
 - 5 dkg drożdży
 - 1/4 szklanki oleju
 - 1/4 kostki masła
 - domowa konfi tura z czarnej porzeczki
 - szczypta miłości
 - dwie garście dobroci

Jak warmiński wypiek to koniecznie tradycyjny kuch tj. cia-
sto drożdżowe. A ślimaczek, bo nadziewane ciasta w tej for-
mie były częstym gościem na warmińskich stołach. Ślimacz-
ki to połączenie warmińskiej tradycji, naturalnych regional-
nych składników i nowoczesnego spojrzenia na wypieki.
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- Mleko podgrzewamy w gar-
nuszku razem z cukrem, tak 
aby się rozpuścił (mleko nie 
może być za gorące, bo mogło-
by zatrzymać drożdże).

- Żółtka, drożdże i olej miksu-
jemy na jednolitą masę.

- Masło roztapiamy na małym 
ogniu.

- Do misy wsypujemy mąkę i 
dodajemy zmiksowane żółtka, 
olej i drożdże oraz mleko z cu-
krem, koniecznie nie zapomi-
namy o miłości i dobroci. Ca-
łość zagniatamy. Na końcu do-
dajemy płynne masło i wyra-
biamy ciasto (im lepiej zagnie-
cione tym ślimaczki smacz-
niejsze). Misę przykrywamy 
ściereczką i odstawiamy w cie-
płe miejsce do wyrośnięcia.

- Ciasto dzielimy na dwie czę-
ści. Każdą z nich rozwałkowu-
jemy na podłużny placek. Sma-
rujemy konfi turą z czarnej po-
rzeczki (może być każda inna, 
byle z warmińskiego ogrodu). 
Zwijamy w rulon i kroimy w 
poprzek na plastry o grubości 
około 2 cm. Ślimaczki układa-
my na płasko na blachę wyło-
żoną papierem do pieczenia.

- Pieczemy około 12 minut 
w piekarniku nagrzanym do 
180°, bez termoobiegu.

- Po wystygnięciu można polu-
krować.

Przygotowanie:
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Warmiaczek – ciasto miodowe 

z twarogiem i owocami

Składniki:
Ciasto:
 - 200g mąki
 - 60g cukru
 - 50g miodu
 - 100g masła
 - 1 jajko
 - 1 płaska łyżeczka sody

Masa serowa:
 - 300g twarogu śmietankowego mielonego
 - 100g śmietany 18%
 - 2 jajka
 - skórka otarta z ½ cytryny
 - 40g cukru
 - 40g miodu
 - 1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej

Wierzch:
 - 300g owoców np.: jagody, maliny, wiśnie, owoce leśne
 - 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
 - skórka otarta z ½ cytryny
 - 50g wybranych orzechów, np.: laskowe lub włoskie

Jak warmiński wypiek to koniecznie tradycyjny kuch tj. cia-
sto drożdżowe. A ślimaczek, bo nadziewane ciasta w tej for-
mie były częstym gościem na warmińskich stołach. Ślimacz-
ki to połączenie warmińskiej tradycji, naturalnych regional-
nych składników i nowoczesnego spojrzenia na wypieki.
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1. Mąkę i cukier ucieramy z 
masłem na kruszonkę. Następ-
nie dodajemy miód, jajko oraz 
sodę, zagniatamy ciasto. Za-
wijamy je w folię i chłodzimy 
w lodówce przez minimum 30 
minut.

2. Schłodzone ciasto rozwałko-
wujemy i wykładamy nim rów-
no prostokątną formę

o wymiarach 20x30 cm. Ciasto 
pieczemy przez ok. 9-10 minut 
w 200 stopniach, aż będzie zło-
ciste. Studzimy

3. Ser, śmietanę, jajka, cukier, 
miód, skórkę z cytryny i mąkę 
ziemniaczaną dokładnie mie-

szamy, ale staramy się nie na-
powietrzyć masy serowej. 
Przekładamy ją na ostudzone 
miodowe ciasto.

4. Owoce mieszamy z mąką 
ziemniaczaną oraz skórką z cy-
tryny. Wykładamy je równo-
miernie na masę serową. Po-
sypujemy posiekanymi orze-
chami.

5. Ciasto pieczemy przez 30 
minut w 180 stopniach. Studzi-
my, a przed podaniem polewa-
my miodem lub posypujemy 
cukrem pudrem.

Przygotowanie:
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Warmiaczek - chleb na azie 

czerwonej fas i, musli i miodu

Składniki:
a) wersja MAMA
 - Puszka czerwonej fasoli
 - 400g mąki pszennej
 - 40g świeżych drożdży
 - 30 g miodu Warmii i Mazur
 - 200g musli
 - 1 płaska łyżeczka soli
 - 20g oleju
 - 200g maślanki lub mleka
 - 150g wody

b) wersja TATA
 - Puszka czerwonej fasoli
 - 400g mąki pszennej
 - 40g świeżych drożdży
 - 30 g miodu Warmii i Mazur
 - 1 płaska łyżeczka soli
 - 20g oleju
 - 330ml Piwa Kormoran Warmińskie Rewolucje
 - 100g wody
 - Łyżka suszonych grzybów z naszych Warmińskich lasów 

  (opcjonalnie)

Jak warmiński wypiek to koniecznie tradycyjny kuch tj. cia-
sto drożdżowe. A ślimaczek, bo nadziewane ciasta w tej for-
mie były częstym gościem na warmińskich stołach. Ślimacz-
ki to połączenie warmińskiej tradycji, naturalnych regional-
nych składników i nowoczesnego spojrzenia na wypieki.
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Wersja MAMA 

(wersję TATA robi się tak 
samo):

1. Czerwoną fasole przepłukać 
zimną wodą.

2. Zmielić mikserem na gład-
ką masę

3. Zmieszać drożdże, mleko-
(maślanka), wodę i miód - pod-
grzewając do 37°C

4. Połączyć rozczyn drożdży z 
masą czerwonej fasoli, dodać 
mąkę, musli, olej i sól. Wyro-
bić ciasto

5. Przełożyć do dużej miski, 
przykryć ściereczką kuchenną i 
pozostawić w ciepłym miejscu 
do wyrośnięcia na ok 30 min

6. Ciasto przełożyć do formy 
keksowej (o długości 30cm) 
wysmarowanej margaryną lub 
wyłożonej papierem do piecze-
nia i ponownie pozostawić na 
15 min

7. W tym czasie nagrzać pie-
karnik do 200°C

8. Piec chleb ok. 40 minut

9. Po upieczeniu chleb pozo-
stawić na chwilę w formie, 
kroić i podawać po ostudzeniu.

Przygotowanie:
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Warmiaczek - ciasto dyniowe 

z kremem i jeżynową żelką

Ciasto dyniowe:
 - 8 jaj
 - 1,5 szkl. cukru
 - 1 szkl. mąki tortowej
 - 1/2 szkl. mąki ziemniaczanej
 - 300 g puree z dyni
 - 1 łyżeczka sody
 - 1 łyżeczka cynamonu, odrobinę gałki muszkatołowej
 - 3 łyżki soku z cytryny

Krem śmietankowy:
 - śmietanka 36% 800g
 - twaróg mielony 200 g
 - żelatyna 20g
 - woda 100 g
 - cukier puder 50 g

Żelka z jeżyn:
(w sezonie zrobić żelkę ze świeżych jeżyn)
 - 1000 g jeżyn w żelu
 - 300 g wody
 - 40 g żelatyny

Jak warmiński wypiek to koniecznie tradycyjny kuch tj. cia-
sto drożdżowe. A ślimaczek, bo nadziewane ciasta w tej for-
mie były częstym gościem na warmińskich stołach. Ślimacz-
ki to połączenie warmińskiej tradycji, naturalnych regional-
nych składników i nowoczesnego spojrzenia na wypieki.
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Białka ubijamy z połową cu-
kru. W drugiej misce ubijamy 
żółtka z resztą cukru na białą 
masę. Dodajemy puree z dyni 
i sok, mieszamy i małymi por-
cjami dodajemy resztę suchych 
składników, delikatnie miesza-
jąc. Piec w 170 stopniach ok. 
35-40 min. Wystudzić i prze-
kroić na 2 blaty.

Namoczyć i rozpuścić żelaty-
nę. Śmietankę połączyć z cu-
krem i ubić. Pod koniec ubi-
jania dodać twaróg i żelatynę. 

Połączyć i połowę kremu wy-
łożyć na blat dyniowy. Chwilę 
schłodzić.

Żelatynę rozpuścić w gorącej 
wodzie. Dobrze wymieszać z 
jeżyną w żelu i szybko rozło-
żyć na krem śmietanowy. Po-
nownie schłodzić i wyłożyć 
resztę kremu na żelkę. Przy-
kryć 2 blatem. Posypać cukrem 
pudrem.

Przygotowanie:
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