
Barwne serniki

Sprawdzoneprzepisy

Sernik „Truskawki na grzadce”

Sposób przygotowania  
Sernika „Truskawki na grządce”
 
Tortownicę o średnicy 24 cm 
wysmarować tłuszczem i obsypać 
mąką. Żółtka oddzielić od białek. 
Białka ubić na sztywno, dodać 
cukier, cukier wanilinowy, wodę 
oraz sok z cytryny. Kolejno doda-
wać żółtka mieszając mikserem na 
najniższych obrotach. Następ-
nie stopniowo dodawać mąkę 
i proszek do pieczenia, delikatnie 
mieszając łyżką. Czekoladę rozto-
pić w kąpieli wodnej, wystudzić 
i dodać do ciasta. Delikatnie 
wymieszać łyżką i przelać do przy-
gotowanej wcześniej foremki.

Pieczenie:
Piec około 45 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 180° C 
(nie powinien być podgrzany).  
Piekarnik elektryczny: temp. 180° C  
(powinien być podgrzany).  
Upieczony blat wyjąć z formy  
i wystudzić. Jeśli biszkopt wyro-
śnie zbyt wysoko należy go wy-
równać ścinając nożem. Foremkę 
wymyć i ułożyć w niej ponownie 
wystudzony blat.

Masa sernikowa:
Sernik na zimno z mlekiem 
i serkami homogenizowanymi 
przygotować zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Dodać dwie tubki 
barwnika spożywczego zielone-
go i dokładnie wymieszać. Masę 
sernikową wyłożyć na wcześniej 
przygotowany blat, wyrównać 
łyżką i włożyć do lodówki na ok. 
godzinę do schłodzenia.

Dekorowanie:
Truskawki umyć, osuszyć i deko-
rować nimi sernik bezpośrednio 
przed podaniem.

Składniki 

Biszkopt: 
   2 łyżki mąki
   2 jaja
   ½ szkl. cukru
   1 Cukier wanilinowy 8 g  

Dr. Oetkera
   2 łyżki wody
   ½ łyżeczki Proszku  

do pieczenia 15 g  
Dr. Oetkera

   1 łyżka soku z cytryny
   50 g czekolady gorzkiej 

Masa sernikowa:
   1 Sernik na zimno  

Dr. Oetkera
   500 ml mleka 

(schłodzonego)
   2 serki homogenizowane 

waniliowe (po 150 g)
   2 Barwniki spożywcze 

zielone Dr. Oetkera

Do dekoracji:
   500 g truskawek

Inspiracji i przepisów 
szukaj na

www.oetker.pl

Inspiracji szukaj na: 
www.oetker.pl



Sposób przygotowania
Sernika Ombre
 
Przygotować formę tortową 
o średnicy 26 cm, posmarować 
masłem i wysypać mąką. Babeczki 
cytrynowe przygotować z jajami 
i olejem według przepisu na opa-
kowaniu. Ciasto zabarwić 
½ łyżeczki barwnika czerwonego 
dokładnie mieszając i przelać do 
przygotowanej wcześniej foremki.

Pieczenie:
Piec 20 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 180° C 
(nie powinien być podgrzany). 
Piekarnik elektryczny: temp. 180° C  
(powinien być podgrzany).
Gdy spód będzie gotowy wyjąć  
go z foremki i wystudzić. Następ-
nie obciąć nożem wierzch oraz 
boki - ok. 1 cm z każdej strony,  
tak by zdjąć przypieczoną war-
stwę i odsłonić różowe ciasto.  
Spód przełożyć do tortownicy 
o średnicy 24 cm.

Masa sernikowa:

Masa sernikowa: 
Sernik jogurtowy na zimno przy-
gotować z mlekiem i jogurtem 
naturalnym zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Masę sernikową 
podzielić na cztery równe części. 
Do jednej części dodać ½ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć na wcześniej przygo-
towany różowy blat, wyrównać 
łyżką. Do drugiej części masy 
sernikowej dodać ¼ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wy-
równać łyżką. Do trzeciej części 
masy sernikowej dodać 5 kropli 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wyrów-
nać łyżką. Następnie wyłożyć do 
tortownicy pozostałą część masy 
sernikowej i wyrównać ją łyżką.

Sernik włożyć na ok. godzinę do 
schłodzenia do lodówki.

Dekorowanie:
Truskawki umyć, osuszyć, usunąć 
szypułki i pokroić. Sernik dekoro-
wać truskawkami i listkami mięty 
bezpośrednio przed podaniem.

Składniki

Ciasto:
   1 Babeczki cytrynowe  
Dr. Oetkera

   2 jaja
   50 ml oleju
   100 ml wody
   1 Barwnik spożywczy  
czerwony Dr. Oetkera

Masa sernikowa:
   2 Serniki jogurtowe  
na zimno Dr. Oetkera

   1000 ml mleka  
(schłodzonego)

   300 g jogurtu  
naturalnego 2 % tł.

   2 Barwniki spożywcze  
czerwone Dr. Oetkera

Do dekoracji:
   250 g truskawek
   listki mięty

Składniki 

Masa sernikowa: 
   2 Serniki na zimno  

Dr. Oetkera 
   1200 ml mleka 
   1 Barwnik spożywczy 

niebieski Dr. Oetkera 
   1 Barwnik spożywczy 

 żółty Dr. Oetkera 
   1 Barwnika spożywczy  

zielony Dr. Oetkera 
   1 Barwnik spożywczy 

czerwony Dr. Oetkera 

Do dekoracji: 
   250 ml śmietanki 36 % tł. 
   1 Śmietan-fix Dr. Oetkera 
   2 łyżki cukru pudru 
   40 g wiśni kandyzowanych 

Sposób przygotowania
Tęczowego sernika na zimno
 
Masa sernikowa: 
Mieszankę sernikową podzielić 
na 4 równe części po ok. 100 g. 
Pierwszą część zmiksować  
z 300 ml mleka i ½ łyżeczki 
niebieskiego barwnika do 
połączenia składników, wylać do 
wcześniej przygotowanej formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut.  
Uwa ga: nie należy zbyt długo 
ubijać masy - powinna pozostać 
lekko płynna. 
Przygotować zieloną warstwę 
ze 100 g mieszanki, 300 ml 
mleka i ½ łyżeczki barwnika 
zielonego. Krótko ubić do 
połączenia składników, wylać 
do formy i wstawić do lodówki. 
Przygotować trzecią warstwę ze 
100 g mieszanki, 300 ml mleka,  

½ łyżeczki barwnika żółtego  
i 2 kropel barwnika czerwonego. 
Krótko ubić do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut. Następnie 
zmiksować ostatnią warstwę 
z dodatkiem ½ łyżeczki 
barwnika żółtego  do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki.  
Po ok. godzinie chłodzenia można 
zdjąć obręcz tortownicy.  

Dekorowanie: 
Ubić śmietankę z cukrem 
i Śmietan-fixem. Przed podaniem 
wierzch sernika ozdobić 
bitą śmietaną oraz wiśniami 
kandyzowanymi.

Teczowy sernik na zimnoSernik Ombre

Inspiracji  szukaj na: www.oetker.pl
Inspiracji  szukaj na:  
www.oetker.pl
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½ łyżeczki barwnika czerwonego 
dokładnie mieszając i przelać do 
przygotowanej wcześniej foremki.
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Piec 20 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 180° C 
(nie powinien być podgrzany). 
Piekarnik elektryczny: temp. 180° C  
(powinien być podgrzany).
Gdy spód będzie gotowy wyjąć  
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boki - ok. 1 cm z każdej strony,  
tak by zdjąć przypieczoną war-
stwę i odsłonić różowe ciasto.  
Spód przełożyć do tortownicy 
o średnicy 24 cm.

Masa sernikowa:

Masa sernikowa: 
Sernik jogurtowy na zimno przy-
gotować z mlekiem i jogurtem 
naturalnym zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Masę sernikową 
podzielić na cztery równe części. 
Do jednej części dodać ½ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć na wcześniej przygo-
towany różowy blat, wyrównać 
łyżką. Do drugiej części masy 
sernikowej dodać ¼ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wy-
równać łyżką. Do trzeciej części 
masy sernikowej dodać 5 kropli 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wyrów-
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tortownicy pozostałą część masy 
sernikowej i wyrównać ją łyżką.
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Ciasto:
   1 Babeczki cytrynowe  

Dr. Oetkera
   2 jaja
   50 ml oleju
   100 ml wody
   1 Barwnik spożywczy  

czerwony Dr. Oetkera
Masa sernikowa:

   2 Serniki jogurtowe  
na zimno Dr. Oetkera

   1000 ml mleka  
(schłodzonego)

   300 g jogurtu  
naturalnego 2 % tł.

   2 Barwniki spożywcze  
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   250 g truskawek
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Składniki 

Masa sernikowa: 
   2 Serniki na zimno  
Dr. Oetkera 

   1200 ml mleka 
   1 Barwnik spożywczy 

niebieski Dr. Oetkera 
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Sposób przygotowania
Tęczowego sernika na zimno
 
Masa sernikowa: 
Mieszankę sernikową podzielić 
na 4 równe części po ok. 100 g. 
Pierwszą część zmiksować  
z 300 ml mleka i ½ łyżeczki 
niebieskiego barwnika do 
połączenia składników, wylać do 
wcześniej przygotowanej formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut.  
Uwa ga: nie należy zbyt długo 
ubijać masy - powinna pozostać 
lekko płynna. 
Przygotować zieloną warstwę 
ze 100 g mieszanki, 300 ml 
mleka i ½ łyżeczki barwnika 
zielonego. Krótko ubić do 
połączenia składników, wylać 
do formy i wstawić do lodówki. 
Przygotować trzecią warstwę ze 
100 g mieszanki, 300 ml mleka,  

½ łyżeczki barwnika żółtego  
i 2 kropel barwnika czerwonego. 
Krótko ubić do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut. Następnie 
zmiksować ostatnią warstwę 
z dodatkiem ½ łyżeczki 
barwnika żółtego  do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki.  
Po ok. godzinie chłodzenia można 
zdjąć obręcz tortownicy.  

Dekorowanie: 
Ubić śmietankę z cukrem 
i Śmietan-fixem. Przed podaniem 
wierzch sernika ozdobić 
bitą śmietaną oraz wiśniami 
kandyzowanymi.

Teczowy sernik na zimnoSernik Ombre

Inspiracji  szukaj na: www.oetker.pl
Inspiracji  szukaj na:  
www.oetker.pl
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Pieczenie:
Piec 20 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 180° C 
(nie powinien być podgrzany). 
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na opakowaniu. Masę sernikową 
podzielić na cztery równe części. 
Do jednej części dodać ½ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć na wcześniej przygo-
towany różowy blat, wyrównać 
łyżką. Do drugiej części masy 
sernikowej dodać ¼ łyżeczki 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wy-
równać łyżką. Do trzeciej części 
masy sernikowej dodać 5 kropli 
barwnika i dokładnie wymieszać. 
Wyłożyć do tortownicy i wyrów-
nać łyżką. Następnie wyłożyć do 
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Sernik włożyć na ok. godzinę do 
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Ciasto:
   1 Babeczki cytrynowe  

Dr. Oetkera
   2 jaja
   50 ml oleju
   100 ml wody
   1 Barwnik spożywczy  

czerwony Dr. Oetkera
Masa sernikowa:

   2 Serniki jogurtowe  
na zimno Dr. Oetkera

   1000 ml mleka  
(schłodzonego)

   300 g jogurtu  
naturalnego 2 % tł.

   2 Barwniki spożywcze  
czerwone Dr. Oetkera

Do dekoracji:
   250 g truskawek
   listki mięty

Składniki 

Masa sernikowa: 
   2 Serniki na zimno  
Dr. Oetkera 

   1200 ml mleka 
   1 Barwnik spożywczy 
niebieski Dr. Oetkera 

   1 Barwnik spożywczy 
 żółty Dr. Oetkera 

   1 Barwnika spożywczy  
zielony Dr. Oetkera 

   1 Barwnik spożywczy 
czerwony Dr. Oetkera 

Do dekoracji: 
   250 ml śmietanki 36 % tł. 
   1 Śmietan-fix Dr. Oetkera 
   2 łyżki cukru pudru 
   40 g wiśni kandyzowanych 

Sposób przygotowania
Tęczowego sernika na zimno
 
Masa sernikowa: 
Mieszankę sernikową podzielić 
na 4 równe części po ok. 100 g. 
Pierwszą część zmiksować  
z 300 ml mleka i ½ łyżeczki 
niebieskiego barwnika do 
połączenia składników, wylać do 
wcześniej przygotowanej formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut.  
Uwa ga: nie należy zbyt długo 
ubijać masy - powinna pozostać 
lekko płynna. 
Przygotować zieloną warstwę 
ze 100 g mieszanki, 300 ml 
mleka i ½ łyżeczki barwnika 
zielonego. Krótko ubić do 
połączenia składników, wylać 
do formy i wstawić do lodówki. 
Przygotować trzecią warstwę ze 
100 g mieszanki, 300 ml mleka,  

½ łyżeczki barwnika żółtego  
i 2 kropel barwnika czerwonego. 
Krótko ubić do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki na  
ok. 15 minut. Następnie 
zmiksować ostatnią warstwę 
z dodatkiem ½ łyżeczki 
barwnika żółtego  do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki.  
Po ok. godzinie chłodzenia można 
zdjąć obręcz tortownicy.  

Dekorowanie: 
Ubić śmietankę z cukrem 
i Śmietan-fixem. Przed podaniem 
wierzch sernika ozdobić 
bitą śmietaną oraz wiśniami 
kandyzowanymi.
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Inspiracji  szukaj na: www.oetker.pl
Inspiracji  szukaj na:  
www.oetker.pl
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na 4 równe części po ok. 100 g. 
Pierwszą część zmiksować  
z 300 ml mleka i ½ łyżeczki 
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barwnika żółtego  do połączenia 
składników, wylać do formy 
i wstawić do lodówki.  
Po ok. godzinie chłodzenia można 
zdjąć obręcz tortownicy.  

Dekorowanie: 
Ubić śmietankę z cukrem 
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Teczowy sernik na zimnoSernik Ombre
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Barwne serniki

Sprawdzoneprzepisy

Sernik „Truskawki na grzadce”

Sposób przygotowania  
Sernika „Truskawki na grządce”
 
Tortownicę o średnicy 24 cm 
wysmarować tłuszczem i obsypać 
mąką. Żółtka oddzielić od białek. 
Białka ubić na sztywno, dodać 
cukier, cukier wanilinowy, wodę 
oraz sok z cytryny. Kolejno doda-
wać żółtka mieszając mikserem na 
najniższych obrotach. Następ-
nie stopniowo dodawać mąkę 
i proszek do pieczenia, delikatnie 
mieszając łyżką. Czekoladę rozto-
pić w kąpieli wodnej, wystudzić 
i dodać do ciasta. Delikatnie 
wymieszać łyżką i przelać do przy-
gotowanej wcześniej foremki.

Pieczenie:
Piec około 45 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 180° C 
(nie powinien być podgrzany).  
Piekarnik elektryczny: temp. 180° C  
(powinien być podgrzany).  
Upieczony blat wyjąć z formy  
i wystudzić. Jeśli biszkopt wyro-
śnie zbyt wysoko należy go wy-
równać ścinając nożem. Foremkę 
wymyć i ułożyć w niej ponownie 
wystudzony blat.

Masa sernikowa:
Sernik na zimno z mlekiem 
i serkami homogenizowanymi 
przygotować zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Dodać dwie tubki 
barwnika spożywczego zielone-
go i dokładnie wymieszać. Masę 
sernikową wyłożyć na wcześniej 
przygotowany blat, wyrównać 
łyżką i włożyć do lodówki na ok. 
godzinę do schłodzenia.

Dekorowanie:
Truskawki umyć, osuszyć i deko-
rować nimi sernik bezpośrednio 
przed podaniem.

Składniki 

Biszkopt: 
   2 łyżki mąki
   2 jaja
   ½ szkl. cukru
   1 Cukier wanilinowy 8 g  
Dr. Oetkera

   2 łyżki wody
   ½ łyżeczki Proszku  
do pieczenia 15 g  
Dr. Oetkera

   1 łyżka soku z cytryny
   50 g czekolady gorzkiej 

Masa sernikowa:
   1 Sernik na zimno  
Dr. Oetkera

   500 ml mleka 
(schłodzonego)

   2 serki homogenizowane 
waniliowe (po 150 g)

   2 Barwniki spożywcze 
zielone Dr. Oetkera

Do dekoracji:
   500 g truskawek

Inspiracji i przepisów 
szukaj na

www.oetker.pl

Inspiracji szukaj na: 
www.oetker.pl
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