
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LODY Z BITĄ ŚMIETANĄ 
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Lody w pucharku "Ambrozja"
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

galaretka truskawkowa - 1 opakowanie

galaretka cytrynowa - 1 opakowanie

Algida Śmietankowa Bakalia - 1 opakowanie

jagody - 6 łyżek

truskawki - 12 sztuk

jeżyny - 12 sztuk

śmietana 30% - 150 mililitrów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

płatki migdałowe - 5 łyżek

rurki waflowe - 6 sztuk

sos czekoladowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Galaretki zalej wrzącą wodą w proporcjach, jakie podaje producent. Następnie wylej je na płaską blaszkę, po czym wstaw

do lodówki, aby stężały. Gotowe galaretki pokrój nożem na kawałki.

2. Śmietanę ubij na sztywno z cukrem wanilinowym (możesz użyć gotowej bitej śmietany).

3. Na dno pucharków do lodów nałóż po 2 łyżki każdej z galaretek. Na galaretki wyłóż kulkę lodów.

4. Na lody wyłóż owoce. Całość udekoruj sporą rozetką bitej śmietany. Do deseru włóż rurkę, polej sosem czekoladowym i

posyp wcześniej uprażonymi migdałami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lody-w-pucharku-ambrozja
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody waniliowe z borówkami i bitą śmietaną
przepisy.pl

10 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 300 gramów

śmietana kremówka - 250 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

borówki - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Schłodzoną kremówkę ubijamy mikserem. Kiedy śmietanka jest już w miarę sztywna dodajemy cukier puder i dalej jeszcze

chwilę ubijamy.

2. Do miseczki nakładamy porcję lodów.

3. Ubitą śmietanę dodajemy do lodów i posypujemy borówkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lody-waniliowe-z-borowkami-i-bita-smietana
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Deser z lodami "Karuzela"
przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

Algida Śmietankowa Trio Neapolitana

rurki waflowe

bita śmietana

wafle w kształcie koszyczków lub połówek skorupek od jajek

okrągłe wafle z nadzieniem czekoladowym

lizaki

drażetki owocowe

Sposób przygotowania:

1. Na środku dużego okrągłego talerza połóż małą porcję bitej śmietany i przyklej do niej okrągły wafel – to podstawa

karuzeli.

2. Następnie wokół tej podstawy ułóż 4 małe porcje bitej śmietany i na każdej z nich umieść koszyczek z wafla – jak na

zdjęciu.

3. Na środku wafla połóż kolejną porcję bitej śmietany. Przytwierdź do niej pod kątem prostym 4 rurki waflowe, łączące

środek karuzeli z koszyczkami.

4. W koszyczki włóż po jednej kulce lodów o różnych smakach.

5. Cały talerz udekoruj lizakami i kolorowymi drażetkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/deser-z-lodami-karuzela
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody czekoladowe z paluszkami "Gitara"
przepisy.pl

5 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

Algida Śmietankowa Trio Caramella

wafle

rurki waflowe

bita śmietana

paluszki bez soli

kolorowa posypka – gwiazdki

czekoladowe cyferki

Sposób przygotowania:

1. Na kartce narysuj kontur gitary, wytnij go i przyłóż do wafla.

2. Nożem z ząbkami delikatnie wykrój z wafla kształt gitary, a następnie wytnij w niej 2 okrągłe otwory.

3. Na talerzu połóż obok siebie dwie kulki lodów o smaku czekoladowym i karmelowym. Nałóż na nie przygotowany wafel tak

jak na zdjęciu.

4. Powyżej zrób linię z bitej śmietany i przyklej do niej rurkę waflową jako gryf gitary.

5. Na szczycie gryfu przyklej pastylki czekoladowe (po 3 z każdej strony). To klucze do naciągania strun.

6. Na lodach ułóż paluszki – struny gitary.

7. Deser z lodami udekoruj cyferkami i posypką.

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-paluszkami-gitara
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody czekoladowe z bitą śmietaną "Kot"
przepisy.pl

5 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

Algida Śmietankowa Trio Caramella

bita śmietana

polewa czekoladowa

żelki misie

wafelki

orzechy nerkowca

kolorowa posypka – gwiazdki

Sposób przygotowania:

1. Namaluj polewą paski na talerzu.

2. Ułóż na nich dużą kulkę lodów czekoladowych.

3. Obok połóż mniejszą kulkę lodów karmelowych – to główka kota.

4. Na główce namaluj polewą wąsy, nos i oczy. Pyszczek zrób z kolorowej gwiazdki.

5. Bitą śmietanę wyciśnij z worka cukierniczego, tworząc ogonek kota.

6. Z wafla wytnij nożem z ząbkami 2 małe trójkąty – uszy kota – i wetknij je w główkę.

7. Z orzechów nerkowca zrób przednie łapki kota – jak na zdjęciu.

8. Deser udekoruj żelkami.

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-bita-smietana-kot
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Deser z lodami "Domek"
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Algida Śmietankowa Trio Tropicana

polewa z białej czekolady

wafle

bita śmietana

czekoladowe rurki

kilka listków świeżej mięty

lukrowe kwiatki

kolorowa posypka

Sposób przygotowania:

1. Rozpuszczonymi polewami namaluj na talerzu wzorki, takie jak do gry w kółko i krzyżyk.

2. Następnie na środkowym kwadracie połóż dużą kulkę lodów brzoskwiniowych.

3. Z wafli wytnij nożem z ząbkami dwa prostokąty i przyklej je bitą śmietaną do lodów, tworząc spadzisty dach domku.

4. Wytnij z wafli trzy kwadraciki – dwa małe i jeden większy. Przyklej je bitą śmietaną do kulki jako okna i drzwi. Możesz je

najpierw zanurzyć w polewie czekoladowej.

5. Z czekoladowej rurki zrób komin, a z kolorowej posypki ścieżkę prowadzącą do drzwi domku.

6. Deser udekoruj bitą śmietaną, listkami mięty i lukrowymi kwiatkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/deser-z-lodami-domek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody czekoladowe z posypką kokosową "Małpka"
przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Algida Śmietankowa Trio Caramella

banan

wafelki

wiórki kokosowe

polewa czekoladowa

bita śmietana

kolorowa posypka – gwiazdki

mięta lub melisa

Sposób przygotowania:

1. Na środku talerza ułóż dużą karmelową kulkę.

2. Z bitej śmietany zrób łapy i ogon małpy (możesz wykorzystać do tego worek cukierniczy z końcówką w kształcie gwiazdki),

a następnie pomaluj je polewą w paski (tak jak na zdjęciu).

3. Z wafli wytnij 2 małe okrągłe kółeczka na uszy i wetknij je w lody.

4. Z wiórków kokosowych zrób pyszczek małpy, przyklej też oczy z kolorowej posypki.

5. Lody udekoruj plastrami banana i listkami mięty.

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-posypka-kokosowa-malpka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

