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Ciasto czekoladowe z lodami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

jajka - 3 sztuki

mąka - 60 gramów

zmielone migdały - 60 gramów

mąka ziemniaczana - 15 gramów

cukier - 60 gramów

gorzka czekolada - 100 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 25 gramów

śmietana 30% - 100 mililitrów

Carte d'Or Chocolate Cherry

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. Obie mąki wymieszaj razem z migdałami. Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną pianę.

Żółtka utrzyj z cukrem.

2. Do masy żółtkowej, cały czas mieszając, dodawaj mąkę z migdałami i przestudzoną Kasię. Na koniec delikatnie

wymieszaj z ubitą pianą.

3. Ciasto przełóż do wysmarowanej Kasią i posypanej mąką okrągłej formy o średnicy około 22 cm. Wstaw do nagrzanego

piekarnika i piecz najpierw 10 minut w 200 °C, a następnie jeszcze 10 minut w 180 °C. Ciasto wystudź.

4. W tym czasie przygotuj polewę czekoladową. W rondelku rozpuść Kasię, dodaj śmietankę i połamaną czekoladę. Gotuj, aż

czekolada się rozpuści, a polewa stanie się gładka i gęsta.

5. Jeszcze ciepłą polewą polej ciasto i zrób na niej widelcem delikatny wzorek.

6. Gotowe ciasto pokrój na ćwiartki i podawaj z lodami Carte d'Or Chocolate Cherry.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-czekoladowe-z-lodami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody czekoladowe z belgijską czekoladą i malinami
przepisy.pl

10 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Carte d'Or Chocolate - 300 gramów

świeże maliny - 10 łyżek

gorzka czekolada - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Nożem kroimy pół tabliczki gorzkiej czekolady na grube kawałki.

2. Układamy w miseczce odpowiednią ilość lodów, dodajemy maliny i posypujemy kawałkami czekolady.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/lody-czekoladowe-z-belgijska-czekolada-i-malinami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody czekoladowe z musem z czarnej porzeczki i jeżynami
przepisy.pl

10 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Carte d'Or Chocolate - 300 gramów

jeżyny - 0.5 szklanek

Czarna porzeczka świeża lub mrożona - 1 szklanka

cukier - 2 łyżki

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jeśli porzeczka jest mrożona najpierw ją rozmrażamy, jeżeli jest świeża płuczemy owoce i osuszamy.

2. Owoce wraz z cukrem i wodą mielimy blenderem do uzyskania gładkiej masy. Jeśli jest nadal gęsta dodajemy więcej

wody, tak by konsystencja była dobra do polania lodów, ale nie zbyt wodnista.

3. Nakładamy lody do miseczki, polewamy sosem i dekorujemy owocami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/lody-czekoladowe-z-musem-z-czarnej-porzeczki-i-jezynami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki z maślanki ze świeżymi brzoskwiniami i syropem
maślano-klonowym z prażonymi orzechami laskowymi

przepisy.pl

40 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

brzoskwinia - 2 sztuki

Carte d'Or Chocolate - 280 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

orzechy laskowe - 30 gramów

syrop klonowy - 2 łyżki

sól - 1 szczypta

mąka - 125 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

soda oczyszczona - 0.25 łyżeczek

cukier - 1 łyżka

sól - 0.25 łyżeczek

maślanka - 235 mililitrów

jajko - 1 sztuka

ekstrakt z wanilii - 0.5 łyżeczek

Kostka do pieczenia Kasia - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Masło ubić do uzyskania puszystej konsystencji, następnie powoli dodać syrop klonowy i dalej ubijać. Dodać orzechy,

wymieszać. Masę można wykorzystać natychmiast lub schłodzić ją, tak by stężała.

2. Aby przygotować naleśniki, roztopić masło, odstawić do ostygnięcia. Suche składniki przesiać do miski. Ubić jajka,

wymieszać z pozostałymi mokrymi składnikami, następnie połączyć mokre i suche składniki, lekko wymieszać, aby powstało

gęste ciasto.

3. Na małym lub średnim ogniu rozgrzać patelnię pokrytą nieprzywieralną powłoką, roztopić na niej część dodatkowego

masła. Za pomocą łyżki na patelnię nalewać ciasto, usmażyć 12 naleśników. Naleśniki smażyć przez około minutę po każdej

stronie, zmieniając stronę, kiedy na powierzchni naleśnika pojawią się bąble, a spód jest brązowo-złoty. Naleśniki można

przechować w piekarniku nastawionym na niską temperaturę.

4. Aby przygotować porcje deseru, brzoskwinie pokroić w plastry. Na każdym talerzyku ułożyć naleśnik, posmarować go

ubijanym masłem, położyć na nim plastry brzoskwini, przykryć drugim naleśnikiem, ponownie posmarować masłem i ułożyć

brzoskwinie. Na wierzch położyć kolejny naleśnik, posmarować go ubijanym masłem, ułożyć na nim kulkę lodów. Podawać

natychmiast.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-z-maslanki-ze-swiezymi-brzoskwiniami-i-syropem-maslano-klonowym-z-prazonymi-orzechami-laskowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Czekoladowe ganache z lodami truskawkowymi
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

gorzka czekolada - 185 gramów

Carte d'Or Strawberry - 300 gramów

śmietana kremówka - 185 mililitrów

sól - 1 szczypta

truskawki - 200 gramów

cukier - 3 łyżki

sok z cytryny - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Najpierw przygotować ganache. Czekoladę pokruszyć do miski. Śmietankę podgrzać do temperatury nieco niższej niż

temperatura wrzenia, zalać nią czekoladę, dodać sól. Odczekać 5 minut, po czym wymieszać na gładką masę. Odczekać, aż

masa ostygnie do temperatury pokojowej, następnie schłodzić ją w lodówce, tak by stężała.

2. Wyjąć z lodówki, przed dalszą obróbką odczekać, aż masa będzie miała ponownie temperaturę pokojową. W przeciwnym

razie po ubiciu stanie się grudkowata.

3. W tym czasie pokroić truskawki, każdą średnio na 8 części. Przełożyć je do miski, posypać cukrem. Dodać sok z cytryny,

lekko rozgnieść widelcem. Odstawić na 10-15 minut.

4. Używając elektrycznego miksera ręcznego, na maksymalnie średnich obrotach ubić ganache do konsystencji jasnej,

puszystej i gęstej masy.

5. Przenieść do woreczka do dekorowania i nałożyć porcję masy na dno każdego pucharka.

6. Na ganache umieścić kulkę lodów, za pomocą łyżki nałożyć truskawki i polać deser powstałym sokiem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/czekoladowe-ganache-z-lodami-truskawkowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brownie z czekolady i orzechów laskowych
przepisy.pl

40 minut 10 osób Trudne

Składniki:

Carte d'Or Crème Brûlée - 900 gramów

gorzka czekolada - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 180 gramów

jajko - 3 sztuki

cukier - 90 gramów

brązowy cukier - 90 gramów

mąka - 80 gramów

kakao - 25 gramów

sól - 0.25 łyżeczek

ekstrakt z wanilii - 1 łyżeczka

orzechy laskowe - 125 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 170°C/150°C (z termoobiegiem). Prostokątną formę o boku 23-24cm nasmarować tłuszczem i

wyłożyć papierem do pieczenia. W rondlu z grubym dnem umieścić Kasię i czekoladę, powoli roztopić na małym ogniu.

Ostudzić do letniej temperatury.

2. Oba rodzaje cukru, sól i jajka ubijać przez około 5-8 minut na jasną i puszystą masę. Przesiać razem mąkę i kakao. Masę z

jajek i cukru niezbyt dokładnie wymieszać z masą czekoladowo-maślaną i wanilią. Dodać mąkę i kakao, wymieszać aż

składniki połączą się. Na koniec dodać orzechy laskowe.

3. Masę przełożyć do formy i piec przez 20-25 minut, do momentu, w którym po potrząśnięciu formą nadal będzie lekko

płynna na środku ciasta. Wyjąć z piekarnika i odstawić do ostygnięcia. Najlepiej jest kroić ciasto po jego schłodzeniu, a

następnie odstawić ponownie do temperatury pokojowej.

4. Przed podaniem pokroić brownie na 12 kawałków, na każdym talerzyku ułożyć porcję ciasta i kulkę lodów, deser oprószyć

kakao.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/brownie-z-czekolady-i-orzechow-laskowych
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

