


Biszkoptowa chmurka

Przygotować tortownicę o średnicy 24 cm  
(dno tortownicy wysmarować tłuszczem 
i obsypać mąką). Rozgrzać piekarnik  
do 175°C. Do lodówki włożyć śmietankę, 
aby się dobrze schłodziła.
Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić  
na sztywno, dodać cukier, Cukier wa-
nilinowy, wodę oraz sok z cytryny.  
Kolejno dodawać żółtka mieszając mik-
serem na najniższych obrotach. Następ-
nie stopniowo dodawać mąkę i Proszek  
do pieczenia, delikatnie mieszając łyżką. 
Ciasto natychmiast przełożyć do tortownicy 
i wstawić do nagrzanego piekarnika. 
Piec około 35 - 40 minut.
Po upieczeniu ciasto wystudzić. 
Schłodzoną śmietankę ubijać mikserem, 
pod koniec ubijania stopniowo dodawać 
Masę śmietanową o smaku śmietankowym, 
delikatnie mieszając mikserem na najniż-
szych obrotach. Gotową masę przełożyć na 
ciasto, delikatnie wyrównać wierzch i ude-
korować owocami. Gotowe ciasto wstawić 
do lodówki. 

Owocowy raj

Składniki
Ciasto: 

3 jajka
½ szklanki cukru
1 opakowanie Cukru wanilinowego 16 g Dr. Oetkera
3 łyżki wody
1 łyżka soku z cytryny
½ szklanki mąki tortowej
½ płaskiej łyżeczki Proszku do pieczenia Dr. Oetkera

Masa: 
0,5 l słodkiej śmietanki 30%
1 opakowanie Masy śmietanowej o smaku śmietankowym  
Dr. Oetkera
świeże owoce do przybrania – truskawki, maliny, porzeczki, jagody

Galaretkę rozpuścić w 400 ml gorącej wody i odstawić 
w chłodne miejsce do lekkiego stężenia.
Tortownicę o ø 24 cm wyłożyć papierem do piecze-
nia, nagrzać piekarnik do 175 °C. Jajka z cukrem 
ubijać mikserem 5 minut na najwyższych obrotach, 
po czym stopniowo dodawać mąkę wymieszaną  
z Biszkopt-fixem. Dokładnie połączyć składniki mie-
szając łyżką bądź mikserem na najniższych obrotach. 
Ciasto przełożyć do formy, wyrównać powierzchnię  
i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 40-50 minut. 
Następnie ciasto wyjąć z formy i zdjąć papier do pie-
czenia, aby swobodnie wystygło. 
500 ml dobrze schłodzonej śmietanki dobrze ubić, 
pod koniec ubijania dodać Masę śmietanową i połą-
czyć składniki miksując na najniższych obrotach mik-
sera. Przygotować poncz: wodę, sok z cytryny, cukier 
bardzo starannie wymieszać. 
Biszkopt przekroić długim, szerokim nożem na dwa 
równe krążki. Każdy krążek położyć osobno i nasą-
czyć go ponczem. Na dolny blat biszkoptu równo 
nałożyć połowę masy, rozsmarować, przykryć dru-
gim blatem, nałożyć resztę masy. Ciasto przełożyć 
do formy, a następnie wierzch ciasta zalać tężejącą 
galaretką, całość wstawić do lodówki do stężenia.

Składniki
Biszkopt:
 Biszkopt-Fix Dr. Oetkera 
 100 g mąki pszennej (4 kopiaste łyżki)
 165 g cukru (ok. 3/4 szklanki)
 4 jajka

Masa śmietanowa:
 500 ml słodkiej śmietanki 30%
 1 op. Masy śmietanowej o smaku śmietankowym Dr. Oetkera

Poncz:
 250 ml wody
 2-3 łyżki cukru
 sok z 1 cytryny

Galaretka o smaku truskawkowym Dr. Oetkera
 



Okrągłą formę o średnicy 24 cm wyłożyć papierem 
do pieczenia. Piekarnik rozgrzać do 175°C. Jajka  
z cukrem ubijać mikserem na najwyższych obrotach 
5 minut. Do ubitych jajek dodawać stopniowo mąkę 
wymieszaną z Biszkopt-Fixem, mieszając łyżką bądź 
mikserem na najniższych obrotach, dokładnie połą-
czyć składniki. Ciasto przełożyć do formy i wyrównać 
powierzchnię. Ciasto wstawić do nagrzanego piekar-
nika i piec przez 40-50 minut. Następnie wstępnie 
wystudzić ciasto, wyjąć je z formy i zdjąć papier do 
pieczenia, aby swobodnie wystygło. 
Dobrze schłodzoną śmietankę ubić mikserem. Pod 
koniec ubijania dodać Masę śmietanową i połączyć 
składniki, miksując na najniższych obrotach. 
Przygotować poncz: wodę, sok z cytryny i cukier 
starannie wymieszać. Biszkopt przekroić długim, 
szerokim nożem na dwa równe krążki. Każdy krążek 
położyć osobno i nasączyć go ponczem. Na dolny 
blat biszkoptu równo nałożyć połowę masy malino-
wej, rozsmarować, przykryć drugim blatem, nałożyć 
resztę masy. Górę i boki biszkoptu posmarować masą 
śmietanową. Ciasto wstawić do lodówki, a przed po-
daniem udekorować malinami. 

Malinowy ogród

Składniki
Ciasto:

Biszkopt-Fix Dr. Oetkera 
100 g mąki pszennej (4 kopiaste łyżki)
165 g cukru (ok. 3/4 szklanki) 
4 jajka

Masa:
500 ml słodkiej śmietanki 30%
1 op. Masy śmietanowej o smaku malinowym Dr. Oetkera

Poncz:
250 ml wody
2-3 łyżki cukru
sok z 1 cytryny 

Galaretkę wiśniową rozpuścić w 400 ml go-
rącej wody, wlać do miski średnica 23 cm  
i odstawić do stężenia. Rozpuścić galaretkę cytry-
nową w 250 ml gorącej wody. 
Mocno schłodzoną śmietankę ubić na sztywno, 
pod koniec ubijania wsypać masę śmietanową i 
razem wymieszać. Lekko tężejącą galaretkę cytry-
nową po trochu wlewać do masy śmietanowej cały 
czas miksując. Masę wyłożyć na galaretkę wiśnio-
wą, wyrównać i odstawić do stężenia. 
Galaretkę brzoskwiniową rozpuścić w 400 ml gorą-
cej wody, odstawić do lekkiego stężenia. Brzoskwi-
nie wylać na sito, osuszyć na papierowym ręczniku 
pokroić na małe kawałki, następnie wymieszać z 
galaretką, wylać na masę śmietanową. Odstawić 
do stężenia. Przed podaniem deser od góry deli-
katnie okroić nożem, następnie miskę wstawić na 
kilkanaście sekund do naczynia z gorącą wodą. 
Miskę przykryć talerzem, na którym podamy ciasto 
i od razu odwrócić ją do góry dnem, żeby wyłożyć 
deser na talerz.

Galaretkowa fantazja

Składniki
Ciasto:

1 op. Galaretki o smaku wiśniowym Dr. Oetkera
1 op. Galaretki o smaku cytrynowym Dr. Oetkera
1 op. Galaretki o smaku brzoskwiniowym Dr.Oetkera
1 op. Masy Śmietanowej o smaku śmietankowym Dr. Oetkera
500 ml. Śmietanki 30%
1 puszka brzoskwiń 820g



Białka oddzielić od żółtek. Białka razem 
z cukrem i Cukrem wanilinowym ubić na 
sztywno, następnie dodawać po jednym 
żółtku. Mąkę wymieszać z proszkiem do 
pieczenia i kakao, dodawać po trochu do 
ubitej masy, dolać olej. Ciasto przełożyć do 
formy o wym. 24 x 24 cm wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Piec w temp.180°C przez 
ok. 30min. 
Galaretki rozpuścić w 800 ml gorącej wody  
i odstawić do lekkiego stężenia.
Wystudzone ciasto przekroić na połowę, 
dolną część włożyć do formy, nasączyć po-
łową ponczu. Śmietankę ubić na sztywno, 
dodać Masę śmietanową. Połowę masy 
rozsmarować na cieście, nasączyć drugą 
część ciasta, ułożyć je na masie malinowej. 
Na wierzch wyłożyć resztę masy i wyrów-
nać powierzchnię. Ułożyć przebrane, umyte, 
osuszone owoce i zalać je lekko tężejącą 
galaretką. Całość wstawić do lodówki do 
stężenia.

Letni przekładaniec

Składniki
Ciasto:
6 jajek
160 g mąki tortowej [1 szklanka]
120 g cukru pudru[¾ szklanki]
1,5 łyżki kakao
1 op. Cukru wanilinowego Dr. Oetkera
1 łyżeczka Proszku do pieczenia Dr. Oetkera
1 łyżka oleju
Masa:
1 op. Masy śmietanowej o smaku malinowym Dr. Oetkera
500 ml śmietanki 30%
2 op. Galaretki o smaku owoców leśnych Dr. Oetkera
Dowolne owoce leśne
Poncz:
50 ml malinówki, 100 ml wody

więcej sprawdzonych przepisów na: 

www.oetker.pl


