
KULINARNE WYZWANIA 

 

Dziś ostania seria kulinarnych wyzwań, a w nich przepisy w sam  raz na lato- na gorące dni. 

RYŻ Z KOKTAJLEM TRUSKAWKOWYM 

 

 

 

Składniki na 3 porcje : 

300 g ryżu 

300 g truskawek 

400 g jogurtu naturalnego 

4 szklanki mleka ( około 1 litra ) 

3-4 łyżki cukru 

Przepis : 

Truskawki myjemy i szypułkujemy  a następnie wrzucamy do miski, dodajemy  cukier oraz 
jogurt i wszystko miksujemy. Gotowy koktajl wstawiamy do lodówki na około 30 minut aby 
się schłodził. 
Do garnka wlewamy mleko, wsypujemy ryż i gotujemy go na małym ogniu od czasu do czasu 
mieszając aż ryż wchłonie całe mleko i będzie miękki (około 20- 25 minut ). 
Tak przygotowany ryż nakładamy na talerze, polewamy schłodzonym koktajlem i od razu 
podajemy. 

 

 



DESER OWOCOWY Z LODAMI 

 

 

Składniki na 3 porcje 

400 g truskawek 

3 kiwi 

150 g sezamków 

3 gałki lodów waniliowych  

50 g mlecznej czekolady 

Przepis  

Sezamki siekamy na mniejsze kawałki i umieszczamy je na dnie pucharków. Umyte i 
osuszone truskawki przekrawamy na pół a owoce kiwi kroimy w kostkę. Pokrojone 
truskawki układamy na sezamkach, jedna obok drugiej dookoła pucharków a do środka 
wrzucamy pokrojone kiwi. Na owocach kładziemy gałkę lodów. Gotowy deser dekorujemy 
startą na tarce o małych oczkach czekoladą. 

 

 

 

 

 

 

 



LODY MALINOWE 

 

 

 

Składniki na około litr lodów 

1/2 litra mleka 3% 

3/4 szklanki cukru kryształu 

250 g śmietanki 36% 

300 g malin 

Przepis 

Do garnka wlewamy mleko, wsypujemy cukier, całość zagotowujemy od czasu do czasu 
mieszamy a następnie studzimy. 
Do miski wrzucamy opłukane maliny i blendujemy je do uzyskana jednolitej konsystencji. 
Do drugiej miski wlewamy śmietanę kremówkę i ubijamy ją do momentu aż zgęstnieje 
( nie na sztywno). 
Ubitą śmietanę łączymy z wystudzonym mlekiem z cukrem, dodajemy mus z malin i całość 
jeszcze raz dokładnie miksujemy. 
Masę lodową wstawiamy do zamrażalnika na kilka godzin lub na całą noc, w trakcie 
mrożenia jeszcze i kilkakrotnie mieszamy.  

 

Życzę smacznego. 

   Pozdrawiam 
Anna Jankowska 

 

 


