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Ciasto z malinami i bitą śmietaną
Maliny otulone śmietanką na puszystym biszkopcie
ok. 8 - 10 porcji    średni  40 Min. Składniki:

Biszkopt:
2 łyżki mąki
2 szt. jajek
0,5 szkl. cukru
0,5 opak. Cukru wanilinowego 16 g
Dr. Oetkera
2 łyżki wody
1 łyżka soku z cytryny
0,5 łyżeczki Proszku do pieczenia 30
g Dr. Oetkera

Masa:
2 łyżeczki Żelatyny 20 g Dr. Oetkera
500 ml wody
5 łyżek cukru
2 szt. żółtek
1 łyżka soku z cytryny
8 łyżek syropu malinowego
200 g malin świeżych lub mrożonych
250 g serka homogenizowanego
waniliowego

Do nasączenia:
2 łyżki cukru
4 łyżki wody
2 łyżki soku z cytryny

Obłożenie:
500 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)
2 łyżki cukru pudru
2 opak. Śmietan-fixu Dr. Oetkera

Sposób przygotowania ciasta: 
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 dodawać żółtka mieszając mikserem na
najniższych obrotach. Następnie stopniowo dodawać mąkę i proszek do
pieczenia, delikatnie mieszając łyżką. Ciasto nałożyć do przygotowanej formy.

Pieczenie: 
Formę wstawić do piekarnika.

Piekarnik elektryczny:  180 °C
Czas pieczenia: ok. 35 - 40 min.

Upieczony biszkopt wystudzić, a następnie wyciąć koło o średnicy 16 cm i
nasączyć przygotowanym ponczem.

©Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. · 80-339 Gdańsk ul. Adm. Dickmana 14/15 · www.oetker.pl
E-Mail: serwis@oetker.pl · Tel. (Infolinia) 801 100 700 (koszt 1 impulsu połączenia lokalnego)



3

4

Masa: 
Żelatynę namoczyć na 5 min. w zimnej wodzie. Żółtka z cukrem ubić na parze
na puszystą masę, ostudzić. Maliny zmiksować, dodać łyżkę soku z cytryny.
Naczynie z żelatyną wstawić do garnka z gorącą wodą, gdy żelatyna będzie
płynna wymieszać ją z gorącym syropem malinowym i schłodzić. Do masy
żelatynowej dodawać po trochę masy malinowej i serka homogenizowanego,
razem wymieszać. Do miski o średnicy u góry 16 cm nałożyć mieszankę
malinową, zostawić w lodówce do stężenia.

Obłożenie: 
Schłodzoną śmietankę ubić na sztywno z dodatkiem cukru pudru i Śmietan-fixu.
Biszkopt położyć na talerzu, wyłożyć na niego masę malinową z miski,
podważając brzegi nożem, a następnie obłożyć bitą śmietaną, formując kulę.
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