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Sernik na zimno z białą czekoladą i wanilią
Delikatny sernik bez pieczenia na spodzie z herbatników. Biała czekolada w masie sprawia,
że sernik możesz przygotować bez dodatku żelatyny.
12 porcji    średni  40 Min. Składniki:

Spód:
140 g herbatników
2 czubate łyżeczki Czarnego Kakao
Intense Dr. Oetkera
90 g masła (rozpuszczonego)

Masa serowa:
600 g jogurtu skyr (typu islandzkiego)
2 - 3 łyżeczki Pasty waniliowej z
wanilii Bourbon z Madagaskaru z
ziarenkami wanilii 50 g Dr. Oetkera
300 g czekolady białej
250 ml śmietanki 30% tł.
(schłodzonej)

Galaretka malinowa:
350 ml wody
1 opak. Galaretki krystalicznej smak
truskawka-wanilia Dr. Oetkera
400 g malinSpód z ciasteczek: 

Formę o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia (tylko dno).
Herbatniki pokrusz na piasek, połącz z czarnym kakao a następnie 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 serowej.

Masa serowa: 
Skyr wystaw wcześniej z lodówki, by ogrzał się do temperatury pokojowej.
W większym naczyniu wymieszaj jogurt z pastą waniliową. 
Czekoladę rozpuść stopniowo na niewielkiej mocy w mikrofalówce lub w misce
ustawionej nad gotującą się wodą. Często mieszaj aby czekolada równomiernie
się rozpuszczała.
Rozpuszczoną czekoladę połącz dokładnie ze skyrem.
Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno i wmieszaj do przygotowanej wcześniej
masy do połączenia się składników. 
Przelej masę do formy na przygotowany spód, wyrównaj i odstaw do lodówki do
stężenia na co najmniej 1 h. 
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3 Galaretka malinowa: 
Do wrzątku wsyp galaretkę krystaliczną, mieszaj do jej rozpuszczenia i odstaw
do przestudzenia.
Maliny zmiksuj blenderem, a następnie połącz z galaretką. Odstaw do lodówki
do schłodzenia, aż galaretka lekko zgęstnieje i zacznie nabierać żelowej
konsystencji.
Lekko zgęstniałą galaretkę malinową wylej na wierzch sernika. Odstaw do
lodówki do całkowitego stężenia na ok. 3 h.

Porada z kuchni doświadczalnej Dr. Oetkera

Zamiast Pasty waniliowej Intense możesz użyć zamiennie Cukru z wanilią
Bourbon, Ekstraktu z wanilii Bourbon Dr. Oetkera w proporcji 2-4 łyżeczki na 250
g mąki lub 500 g masy lub ziarenek z 1 Laski wanilii z Wysp Pacyfiku Dr. Oetkera.
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https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/cukry/cukier-z-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/ekstrakty-naturalne/ekstrakt-naturalny-wanilia-bourbon-z-madagaskaru-z-ziarenkami
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/ze-swiata-natury/przyprawy/laska-wanilii-z-wysp-pacyfiku
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