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Sernik na zimno waniliowy z truskawkami
Ciasto, które przygotujesz bez pieczenia. Pyszne połączenie masy ze śmietanki, twarogu i
truskawek z galaretką z truskawek.
15 porcji    średni  60 Min. Składniki:

Śmietanka waniliowa:
250 ml śmietanki 30% tł.
2 - 3 łyżeczki Cukru z wanilią Bourbon
z Madagaskaru Dr. Oetkera

Spód do sernika na zimno:
140 g herbatników
80 g masła rozpuszczonego

Masa serowa:
250 ml śmietanki 30% tł. schłodzonej
200 g truskawek
1 opak. Żelatyny 20 g Dr. Oetkera
1000 g twarogu mielonego (z
wiaderka, w temperaturze pokojowej)
150 g cukru pudru

Galaretka z truskawkami:
400 ml wody wrzącej
1 opak. Galaretki o smaku
truskawkowym Dr. Oetkera
300 g truskawek

Śmietanka waniliowa: 
Przygotowanie zacznij od podgrzania śmietanki z cukrem z wanilią, aż będzie
gorąca. Następnie wystudź i dobrze schłodź śmietankę w lodówce. Dzięki temu
nabierze waniliowego aromatu.

Spód: 
Formę o śr. 26 cm wyłóż papierem do pieczenia (tylko dno).
Herbatniki pokrusz na piasek, dodaj rozpuszczone masło i dokładnie wymieszaj.
Wyłóż masę z herbatników równomiernie na dno formy, wyrównaj i dociśnij aby
utworzyć spód. 
Odstaw do lodówki na czas przygotowania masy.
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Masa serowa: 
Truskawki umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki.
Żelatynę zalej niewielką ilością zimnej wody i odstaw do napęcznienia.
Twaróg przełóż do większej miski, dodaj cukier puder i wymieszaj.
Dobrze schłodzoną śmietankę waniliową ubij na sztywno.
Żelatynę dokładnie rozpuść (nie gotuj), dodaj 2-3 łyżki masy serowej, wymieszaj
i połącz szybko z resztą masy. 
Następnie wmieszaj ubitą śmietankę a na koniec dodaj kawałki truskawek i
wymieszaj aby równo się rozłożyły.
Masę serową z truskawkami wyłóż na wcześniej przygotowany spód i odstaw do
lodówki do stężenia.

Galaretka z truskawkami: 
Do gorącej wody wsyp galaretkę i mieszaj do jej rozpuszczenia. Odstaw do
wystudzenia a później schłodź w lodówce, aż zacznie nabierać żelowej
konsystencji.
Truskawki umyj, usuń szypułki i pokrój na plasterki. Następnie ułóż je na
stężałej warstwie sernikowej. 
Tężejącą galaretkę wylej równomiernie na wierzch sernika, wstaw do lodówki do
całkowitego stężenia.
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