
 

LODY Z CIASTEM CZY Z OWOCAMI?
7 INSPIRACJI

przepisy.pl



Tarta cytrynowa z lodami waniliowymi
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

mąka - 170 gramów

cukier - 50 gramów

margaryna - 100 gramów

żółtko - 1 sztuka

mleko - 0.6 szklanek

cukier - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka ziemniaczana - 2 łyżeczki

skórka starta z 2 cytryn

sok z 1 cytryny

wiórki czekoladowe

plastry cytryny

Carte d'Or Vanilla

Sposób przygotowania:

1. Do miski włóż mąkę, cukier, żółtko i margarynę. Wszystko zmiksuj, a następnie szybko zagnieć. Ciasto zawiń w folię i

odłóż na 30 minut do lodówki.

2. Formy do tartaletek wysmaruj margaryną i obsyp mąką. Ciasto rozwałkuj i wylep nim foremki. Wstaw do piekarnika

nagrzanego do 180 °C i piecz około 10 minut. Przestudź.

3. Mleko zagotuj. Oddziel białka od żółtek. Żółtka wymieszaj z mąką ziemniaczaną, wlej mleko i zagotuj. Białka ubij z cukrem

na sztywną pianę i wymieszaj z masą żółtkową.

4. Na podpieczone spody wyłóż masę i ponownie wstaw do pieca. Piecz w 180 °C jeszcze 15 minut.

5. Każdą upieczoną małą tartę udekoruj plasterkiem cytryny i wiórkami czekolady. Deser podawaj z lodami waniliowymi

Carte d’Or.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-cytrynowa-z-lodami-waniliowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jabłka w cieście
przepisy.pl

20 minut 6 osób Trudne

Składniki:

Carte d'Or Caffe Latte - 420 gramów

jabłko - 4 sztuki

mąka - 150 gramów

woda gazowana - 225 mililitrów

drożdże instant - 0.75 łyżeczek

cukier - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

olej arachidowy - 750 mililitrów

cukier puder - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować ciasto należy wymieszać w misce mąkę, cukier i sól. Drożdże rozrobić z wodą i powoli dolewać do

suchych składników, mieszając aż ciasto będzie gładkie. Przykryć i odstawić do wyrośnięcia na 1-1 ½ godziny aż ciasto

nabierze pienistej i lekkiej konsystencji.

2. Jabłka obrać, wydrążyć i pokroić w plastry o grubości około 1-1 ½ cm. Olej rozgrzać do temperatury 180c, plastry jabłek

najpierw obtoczyć w mące, następnie zanurzyć w cieście, strząsnąć nadmiar ciasta, smażyć aż staną się złote i chrupiące. W

połowie czasu smażenia odwrócić na drugą stronę odsączyć na papierze kuchennym.

3. Oprószyć cukrem pudrem, natychmiast podawać porcje deseru składające się z około 3 plastrów jabłka i kulki lodów.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/jablka-w-ciescie-4388
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Churros z sosem czekoladowo-pomarańczowym
przepisy.pl

20 minut 6 osób Trudne

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 600 gramów

olej arachidowy - 750 mililitrów

cukier - 60 gramów

mielony cynamon - 1 łyżeczka

woda - 185 mililitrów

olej roślinny - 50 mililitrów

sól - 1 szczypta

mąka - 150 gramów

gorzka czekolada - 90 gramów

śmietana kremówka - 90 mililitrów

woda - 45 mililitrów

kakao - 2 łyżki

skórka pomarańczowa - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować sos czekoladowy, zagotować śmietankę kremówkę, wodę i skórkę pomarańczową. Powstałą mieszanką

zalać pokruszoną czekoladę i kakao, wymieszać na gładką masę.

2. Aby przygotować churros, zagotować wodę, olej i sól, zmniejszyć ogień, dodać mąkę, wymieszać do uzyskania gładkiej

konsystencji. Zdjąć z ognia, masę przełożyć do woreczka do dekorowania z końcówką w kształcie gwiazdy. Rozgrzać olej do

temperatury 180 stopni, uformować 12 ciastek o długości 10 cm i smażyć je aż staną się brązowe i chrupiące. Najlepiej

smażyć ciastka w dwóch lub trzech partiach. Odsączyć ciastka na papierze kuchennym, następnie obtoczyć je w cukrze i

cynamonie.

3. Podawać z ciepłym lub gorącym sosem czekoladowym i lodami. Deser można udekorować skórką pomarańczową.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/churros-z-sosem-czekoladowo-pomaranczowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mrożona terrina z lodów czekoladowych i bezy z
pomarańczami w sosie karmelowym

przepisy.pl

60 minut 8 osób Trudne

Składniki:

Carte d'Or Chocolate - 1000 gramów

białko - 2 sztuki

cukier - 50 gramów

cukier puder - 50 gramów

cukier - 250 gramów

woda - 250 mililitrów

pomarańcza - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 120°C/100°C z termoobiegiem. Aby przygotować bezy, białka ubić w misce na niezbyt sztywną

pianę. Powoli po około łyżce dodawać brązowy cukier, a następnie cukier puder. Ubijać aż masa stanie się gęsta i

błyszcząca. Łyżką nałożyć dziewięć porcji masy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec przez około 1 godzinę i

15-30 minut. Przełożyć na kratkę do ostygnięcia.

2. Lody wyjąć z zamrażalnika, aby nieco zmiękły. Formę do pieczenia chleba o wymiarach 25x12 cm wyłożyć folią

spożywczą lub papierem do pieczenia. Bezy pokruszyć na duże kawałki i Wymieszać z lodami. Masę przełożyć do formy,

wyrównać jej powierzchnię. Przykryć folią spożywczą i wstawić do zamrażalnika do stężenia.

3. Aby przygotować pomarańcze w karmelu, z cukru i wody ugotować ciemny karmel. W tym czasie delikatnie obrać

pomarańcze, usunąć białe włókna, pokroić na okrągłe plastry i umieścić w misce. W misce zebrać wytworzony przez owoce

sok, wycisnąć sok z obranych skórek.

4. Kiedy karmel będzie gotowy, zdjąć go z ognia i dodać do niego pomarańcze wraz z sokiem. Energicznie przemieszać

pomarańcze w karmelu, a następnie przełożyć je ponownie do miski i odstawić do ostygnięcia.

5. Podawać plastry mrożonej terriny z pomarańczami w karmelowym sosie.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/mrozona-terrina-z-lodow-czekoladowych-i-bezy-z-pomaranczami-w-sosie-karmelowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karmelizowane jabłka z lodami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 320 gramów

jabłka - 1 sztuka

masło - 50 gramów

cukier brązowy - 60 gramów

sok jabłkowy - 160 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obrać, usunąć z nich gniazda nasienne, każde jabłko pokroić na osiem części. Na patelni o średnicy 30 cm z

nieprzywieralną powłoką rozpuścić masło, dodać jabłka, przemieszać je drewnianą łyżką, tak aby wszystkie cząstki pokryły

się masłem.

2. Dodać cukier, zwiększyć ogień do średniego-dużego. Gotować, mieszając od czasu do czasu, przez ok. 12 minut do

momentu, gdy jabłka zaczną się rumienić, ale nie będą tracić kształtu.

3. Ostrożnie przełożyć jabłka do półmiska, starając się zachować na patelni jak najwięcej sosu.

4. Do sosu dodać sok jabłkowy, zwiększyć ogień i Gotować przez ok. 5 minut, by płyn odparował i zgęstniał do postaci

syropu. Powstałym sosem polać jabłka.

5. Jabłka można wykorzystać natychmiast lub odstawić do ostygnięcia.

6. Przed podaniem rozdzielić jabłka na 4 talerzyki, polać je sosem, do każdej porcji dodać kulkę lodów. Deser można

posypać rodzynkami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/karmelizowane-jablka-z-lodami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mus kajmakowy z karmelizowanym bananem
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kajmak - 185 gramów

śmietana kremówka - 150 mililitrów

Carte d'Or Chocolate - 420 gramów

śmietana do ubijania - 100 mililitrów

żelatyna w listkach - 1.5 sztuk

ekstrakt z wanilii - 0.3 łyżeczek

banan - 3 sztuki

cukier - 1.5 łyżek

kajmak - 90 gramów

Sposób przygotowania:

1. Listki żelatyny namoczyć w zimnej wodzie na około 5 minut, aż zmiękną.

2. Zagotować 2 łyżki śmietanki do ubijania z 2 łyżkami wody. Zdjąć z ognia, z żelatyny odcisnąć nadmiar wody, energicznie

wymieszać ją ze śmietanką, aż całkowicie się rozpuści. Następnie masę wymieszać z kajmakiem.

3. Śmietanę kremówkę wymieszać z pozostałą częścią śmietanki, ubić na sztywno, następnie dodać kajmak. Masę rozdzielić

do sześciu pucharków lub szklanek, wstawić do lodówki, aby stężała na co najmniej sześć godzin lub na całą noc.

4. Kiedy masa będzie gotowa, podgrzać 90 g kajmaku z 1.5 łyżeczki wody, wymieszać, aż stanie się płynny i gładki.

Odstawić do ostygnięcia.

5. Każdego banana pokroić na 6 ukośnych kawałków, ułożyć na blasze wyłożonej folią i posypać cukrem. Skarmelizować

banany za pomocą palnika. (można też na chwilę ułożyć je na rozgrzanym grillu).

6. Lody rozdzielić do pucharków, polać sosem kajmakowym, w każdej porcji ułożyć trzy kawałki karmelizowanego banana.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/mus-kajmakowy-z-karmelizowanym-bananem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Deser bananowy z sosem czekoladowo-krówkowym i lodami
waniliowymi

przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

banan - 3 sztuki

Carte d'Or Vanilla - 600 gramów

śmietana tortowa - 125 mililitrów

śmietana do ubijania - 80 mililitrów

orzechy ziemne prażone - 75 gramów

śmietana kremówka - 80 mililitrów

cukier brązowy - 50 gramów

kakao - 2 łyżki

masło - 30 gramów

sól - 1 szczypta

woda - 2 łyżki

gorzka czekolada - 90 gramów

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować sos czekoladowo-krówkowy, wszystkie składniki oprócz gorzkiej czekolady umieścić w rondelku i

gotować na bardzo małym ogniu przez dwie minuty. Zdjąć z ognia, dodać czekoladę, wymieszać do uzyskania gładkiego

sosu.

2. Oba rodzaje śmietany ubić na sztywno, przełożyć do woreczka do dekorowania, woreczek włożyć do lodówki, w

międzyczasie przygotować porcje deseru.

3. Banany pokroić na kawałki o grubości ok. 0.5 centymetra.

4. W każdej szklance warstwowo ułożyć sos czekoladowy, lody, orzechy i banany. Deser wykończyć bitą śmietaną i posypać

orzechami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/deser-bananowy-z-sosem-czekoladowo-krowkowym-i-lodami-waniliowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

