
KULINARNE WYZWANIA 

 

Koniec tygodnia zakończymy na słodko. Dziś kolejna porcja przepisów- tym razem same 

desery. Każdy może wybrać coś dla siebie, coś co lubi.  

Poproście koniecznie o pomoc rodziców. Życzę Wam smacznego. 

 

  Pozdrawiam 
Anna Jankowska 

 

ZIEMIA Z ROBAKAMI 

 

 

 

Nazwa nie brzmi zbyt apetycznie, ale… spróbujcie sami. 

Składniki (2 duże porcje/ 4 mniejsze): 

 100 g ciemnych ciasteczek (np. Oreo) 
 100 g serka mascarpone 
 240 ml śmietanki 30% 
 gumowe żelki robaki 
 1-2 łyżki słodkiego kakao 
 ew. cukier puder do smaku 



Przygotowanie: 

Ciasteczka połam na mniejsze kawałki (jeśli używasz ciasteczek z kremem, nie usuwaj go), a 
następnie zmiksuj w malakserze na drobniejsze okruszki. 
Śmietankę zmiksuj na puszystą masę, delikatnie wymieszaj z kremem mascarpone i słodkim kakao, 
następnie dodaj połowę ciasteczkowych okruszków i delikatnie wymieszaj. Deser możesz dodatkowo 
dosłodzić, chociaż moim zdaniem nie jest to potrzebne. Czekoladową masę przełóż do pucharków, a 
następnie włóż po kilka gumisiowych robaków przysypując je pozostałymi okruszkami ciasta. Delikatnie 
wyrównaj. 
Deser możesz udekorować listkami mięty albo melisy. 

 

CIASTO KRAINA LODU 

 

 

 

Składniki (forma 20×20 cm): 

Biszkopt: 

 3 jajka 
 1/2 szklanki maki 
 1/2 szklanki cukru 
 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 



Masa jogurtowa: 

 3 duże kubki jogurtu greckiego (ok. 1 kg) 
 250 ml śmietanki 36% 
 7 pełnych łyżek cukru pudru 

 

dodatkowo do masy jogurtowej: 

 2 łyżki żelatyny (ok. 20 g) 
 50 ml mleka 
 2 łyżki niebieskiej galaretki (ok. 20 g) 
 50 ml gorącej wody 

Góra ciasta: 

 galaretka niebieska 
 300 ml gorącej wody 

Dekoracja: 

 bita śmietana 
 posypka gwiazdki 

Przygotowanie: 

Biszkopt: Białka ubij z cukrem, cały czas ubijając dodawaj po żółtku. Wsyp mąkę wymieszaną z 
proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszaj. Piecz około 20 minut w 170*C. Upieczony blat ostudzić. 

Masa jogurtowa: Śmietankę ubij razem z cukrem pudrem, następnie dodaj jogurt i delikatnie wymieszaj. 
Masę podziel na dwie równe części. W 50 ml mleka rozpuść żelatynę i wymieszaj z jedną częścią masy 
jogurtowej. Przelej na biszkopt i wyrównaj. Wstaw do lodówki, albo do zamrażalnika, aby masa stężała. 
Do drugiej części masy jogurtowej dodaj niebieską galaretkę rozpuszczoną w 50 ml gorącej wody. 
Wymieszaj. Przelej na stężałą białą masę i ponownie wstaw do lodówki (zamrażalnika). 

Góra ciasta: Galaretkę rozpuść w 300 ml gorącej wody. gdy zacznie lekko tężeć, przelej ją na zastygłą 
niebieską masę jogurtową. Ciasto wstaw do lodówki do stężenia (najlepiej na całą noc). Gotowe ciasto 
pokrój na kawałki. udekoruj bitą śmietaną i zimową posypką. 

 

 

 


