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Przepisy autorów projektu Słodkie Chłopaki -  Walentyna Pankiewicza i Michała 

Dziemianowicza  

 

Tartaletki z czekoladą i owocami 

Składniki na 12 tartaletek o średnicy 10 cm. 

Ciasto: 

300 g mąki 

200 g masła 

100 g cukru 

3 żółtka 

 

Środek: 

200 g gorzkiej czekolady 

200 g śmietanki kremówki (36%) 

60 g masła 

 

100 g borówki amerykańskiej 

100 g malin 

100 g jeżyn 

 

1. Łączymy ze sobą mąkę i cukier. Dodajemy zimne masło i rozcieramy do uzyskania 

konsystencji mokrego piasku. 

2. Dodajemy żółtka i jak najmniejszą ilością ruchów łączymy w zwarte ciasto. 

3. Rozwałkowujemy lekko i wstawiamy do lodówki na kilkanaście minut. 

4. Wałkujemy ciasto na grubość ok. 2 mm. Wykrajamy krążki o średnicy ok. 1,5 cm większej 

od średnicy foremki.  Wykładamy foremki ciastem, wstawiamy do zamrażalnika na ok. 20 

minut. 

5. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na ok. 12-15 minut. 

6. W misce umieszczamy połamaną czekoladę i zalewamy gorącą śmietanką. 

7. Mieszamy delikatnie do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodajemy masło i mieszamy do 

rozpuszczenia. 

8. Na dno wypieczonej tarty wysypujemy odrobinę owoców i zalewamy przygotowaną 

wcześniej czekoladą. 

9. Po odczekaniu kilku minut układamy owoce na tarcie. 

10. Wstawiamy do lodówki na min. godzinę. 

 

https://www.facebook.com/SlodkieChlopaki/
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Tort bezowy "San Escobar" 

Składniki (na tort 12-14 porcji) 

Beza: 

8 białek 

350 g drobnego cukru 

 

Mango curd: 

Pulpa z 1 dojrzałego mango 

100 g cukru pudru 

sok wyciśnięty z 1 cytryny 

15 g masła 

2 jajka 

 

250 bitej śmietany 

 

owoce do dekoracji (wg uznania): borówki, truskawki, maliny, physalis, karambola, 

pitachaya, gruszka nashi 

 

1. Białka ubijamy na pianę, tak aby nie było "wody" na dnie. 

2. Stopniowo dosypując cukier, ubijamy aż masa będzie błyszcząca i sztywna. 

3. Na papierze do pieczenia rysujemy dwa okręgi o średnicy 22 cm. Rozkładamy masę po 

równo. Wyrównujemy szkatułą górę oraz brzegi. 

4. Pieczemy w temperaturze 120 stopni (z termoobiegiem) przez ok. 2 godziny 15 minut. 

5. Wyjmujemy i odstawiamy do ostygnięcia. 

6. Robimy mango curd. W garnku umieszczamy cukier, sok z 1 cytryny oraz 2 jajka oraz 

pulpę z mango. 

7. Mieszamy składniki do połączenia i podgrzewamy do temp. 80 stopni. 

8. Zdejmujemy z gazu i dodajemy masło. Mieszamy do połączenia składników. Odstawiamy 

do ostygnięcia. 

9. Ubijamy śmietanę. 

10. Składamy tort: na pierwszy płat wykładamy połowę ubitej śmietany, rzucamy część 

owoców, skrapiamy mango curd. 

11. Kładziemy kolejną bezę, wykładamy śmietanę i na niej rozsmarowujemy mango curd. 

12. Dekorujemy według własnego uznania egzotycznymi owocami. 

 

Tort „Choco Loco” 

Przepis na tort 14 porcji 

Biszkopt: 

4 jajka 

120 g cukru 

120 g mąki 

Krem czekoladowy 

500 ml śmietanki kremówki 

200 g gorzkiej czekolady 
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Nasącz: 

3 x espresso 

150 g cukru 

150 ml wody 

„Polewa” 

150 g czekolady gorzkiej 

150 g śmietanki kremówki 36% 

20 g masła 

Owoce do dekoracji 

Biszkopt: 

1. Wbijamy całe jaja do metalowej miski lub dzieży miksera. Wsypujemy cukier i lekko 

ubijamy rózgą.  

2. Stawiamy na „łaźni wodnej” (garnek z gotującą się wodą – woda nie może dotykać dna 

miski). Cały czas mieszając rózgą podgrzewamy masą do około 40 stopni.  

3. Zdejmujemy ze źródła ciepła i ubijamy do ostudzenia. Masa powinna wyraźnie zwiększyć 

swoją objętość i nabrać puszystości. Dodajemy przesianą mąkę i delikatnie mieszamy, 

przekładając masę szpatułką. 

4. Formę smarujemy masłem w kierunku wyrastania ciasta. Przenosimy ciasto do formy i 

wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni.  

5. Pieczemy ok. 25-30 minut, do uzyskania złotego biszkoptu. Sprawdzamy patyczkiem 

środek. 

 

Krem: 

1. Ubijamy śmietankę na sztywno 

2. Na łaźni wodnej rozpuszczamy czekoladę 

3. Dodajemy małą ilość śmietanki do czekolady i dosyć szybko łączymy do powstania 

jednolitej masy. 

4. Powtarzamy czynność do uzyskania jednolitego kremu. 

 

Nasącz: 

1. Cukier i wodę gotujemy razem do uzyskania syropu 

2. Dodajemy espresso 

3. Zostawiamy do ostudzenia 

 

Polewa do tortu: 

1. Podgrzewamy śmietankę 

2. Zalewamy nią czekoladę 

3. Mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji 

4. Dodajemy masło, zostawiamy na chwilę i mieszamy do połączenia składników. 

 

Składanie tortu. 

1. Biszkopt kroimy na 3 części, nasączamy każdy z powstałych blatów.  

2. Wykładamy warstwę kremu grubości biszkoptu i układamy pokrojone owoce.  

3. Przykrywamy drugim blatem i czynność powtarzamy 

4. Pokrywamy tort przygotowaną wcześniej polewą. 
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5. Układamy dekorację na górze tortu. 

 

 

SERNIK DYNIOWY 

Spód: 

pokruszone ciasteczka Leibniz 125 g 

3 łyżki kakao  

30 g roztopionego masła 

 

wyłożyć formę 22 cm. papierem i wyłożyć ww. masę -&gt; schłodzić 

Masa 

500 g sera President do serników 

250 g mascarpone 

400 g pieczonej dyni (najlepiej Hokkaido- może być piżmowa) 

75 g drobnego cukru do wypieków 

2 łyżki mąki ziemniaczanej + 1 łyżka mąki pszennej (obie przesiane) 

3 jajka 

 

Powidła śliwkowe dowolnej firmy  

 

1. Dynię pieczemy w temperaturze 180* w  termoobiegu  

2. Kroimy na małe kawałki, blend ujemy. 

3. Ciasteczka Leibniz łączymy z kakao i masłem. 

4. Wykładamy spód blaszki powstałą masą i schładzamy w lodówce. 

5. Ser President i mascarpone łączymy w mikserze, dodajemy zblendowaną i ostudzoną 

pulpę z dyni, cukier, mąki oraz jaja. Dokładnie wymieszać na małych obrotach.  

6. Wylać na schłodzony spód- piec ok. 40 minut w temp. 180* w termo obiegu. 

7. Po ostudzeniu wylać na górę cienką warstwę podgrzanych powideł śliwkowych. 

 

 

Drożdżówka z owocami: 

Przepis na 1 prostokątną blaszkę 25x10 cm 

280 g mąki pszennej 

45 g cukru 

60 g rozpuszczonego masła 

2 jajka 

10 g świeżych drożdży 

¼ łyżeczki soli 

125 g mleka 

 

Odrobina brązowego cukru 

Owoce wg uznania 

Ewentualnie pokruszone migdały lub orzeszki do posypania 

 

1. Mleko podgrzewamy do temperatury 40 stopni 

2. Dodajemy cukier i chwilę mieszamy 

3. Dodajemy drożdże i mieszamy do rozpuszczenia – odstawiamy na bok 

4. Mąkę i sól wkładamy do misy miksera 
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5. Dodajemy rozpuszczone w mleku drożdże oraz lekko rozmącone jaja 

6. Na niewielkich obrotach łączymy składniki ze sobą do uzyskania jednolitej, gładkiej 

masy 

7. Cały czas mieszając dodajemy roztopione masło 

8. Odstawiamy do wyrośnięcia – aż podwoi a nawet potroi objętość 

9. Odgazowujemy ciasto i przekładamy do wysmarowanej masłem formy. 

10. Wciskamy w kilkunastu miejscach przygotowane owoce, posypujemy cukrem i 

ewentualnie orzeszkami. 

11. Odstawiamy do podrośnięcia. 

12. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 220 stopni przez około 20 minut 

lub do suchego patyczka. 

 

Czekoladowe verriny (deserki w słoiczkach). 

Przepis na 10 sztuk 

150 g czekolady gorzkiej lub deserowej 

150 g śmietanki kremówki 36% 

1 łyżeczka miodu 

300 g śmietanki kremówki 

 

Owoce 

Pokruszone orzeszki 

Pokruszone ciasteczka 

Pokruszona beza 

 

1. Mniejszą część śmietanki podgrzewamy z dodatkiem łyżeczki miodu 

2. Gorącą śmietanką zalewamy połamaną czekoladę.  

3. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. 

4. Przenosimy do wysokiego naczynia 

5. Dodajemy zimną śmietankę (300 g) i blendujemy na niskich obrotach do uzyskania 

gładkiej emulsji 

6. Do małych słoiczków deserowych (100-120 ml) wrzucamy łyżeczkę pokruszonych 

ciasteczek 

7. Wlewamy około 50 ml czekoladowego „ganache” 

8. Odstawiamy do lodówki do stężenia masy 

9. Wkładamy kilka owoców wg uznania 

10. Posypujemy orzeszkami, ewentualnie dodajemy kilka kropel ulubionego słodkiego 

sosu lub np. adwokata 

 

Rustykalna tarta z suszonymi morelami 

Ciasto: 

300 g mąki 

200 g cukru 

100 g masła 

3 żółtka 

 

Nadzienie: 

90 g mąki migdałowej 

90 g cukru 
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90 g miękkiego masła 

30 g mąki pszennej 

2 jajka 

Kieliszek rumu 

150 g kremu budyniowego 

 

Krem budyniowy: 

150  g mleka 

1 żółtko 

15 skrobi kukurydzianej 

15 g cukru 

(można wykorzystać budyń z torebki ugotowany na bardzo gęsto) 

 

Suszone morele ok. 100 g 

 

1. Łączymy ze sobą mąkę i cukier. Dodajemy zimne masło i rozcieramy do uzyskania 

konsystencji mokrego piasku. 

2. Dodajemy żółtka i jak najmniejszą ilością ruchów łączymy w zwarte ciasto. 

3. Rozwałkowujemy lekko i wstawiamy do lodówki na kilkanaście minut. 

4. Wałkujemy ciasto na grubość ok. 3 mm tak, aby uzyskać kształt koła. 

5. Przygotowujemy nadzienie: krem budyniowy 

6. Mleko zagotowujemy 

7. Cukier mieszamy ze skrobią kukurydzianą, dodajemy do żółtek i mieszamy do uzyskania 

jednolitej masy. 

8. Dodajemy odrobinę gorącego mleka i mieszamy  (hartujemy żółtka). Po czym czynność 

powtarzamy. 

9. Wlewamy resztę mleka i dokładnie mieszamy. 

10. Przenosimy do garnka i na małym ogniu – cały czas mieszając, doprowadzamy do 

zgęstnienia masy. Odstawiamy do ostygnięcia. 

11. W misie miksera umieszczamy mąkę migdałową, mąkę pszenną, cukier, masło oraz jaja i 

miksujemy do połączenia składników. Na koniec dodajemy rum.  

12. Dodajemy ostudzony krem budyniowy i mieszamy do połączenia składników. 

13. Uzyskany krem wyciskamy na rozwałkowane i schłodzone ciasto w formie koła, 

zostawiając około 3 cm brzegu. 

14. Morele wciskamy w kilkunastu miejscach w krem 

15. Podwijamy brzegi. 

5. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na ok. 30-35 minut. 

 

 

 


