
 

LODY Z OWOCAMI

przepisy.pl



Lody waniliowe z truskawkami i polewą waniliową
przepisy.pl

20 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 300 gramów

truskawki - 8 sztuk

tłuste mleko 3,2% - 250 mililitrów

cukier waniliowy - 1 łyżka

żółtka - 4 sztuki

cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mleko zagotować z cukrem waniliowym i odstawić.

2. Żółtka z cukrem utrzeć mikserem na puszystą masę.

3. Stopniowo dolewać mleko do jajek mieszając łyżką i wolno podgrzewać aż sos zgęstnieje (ok. 3 min), nie dopuścić do

zagotowania gdyż jajka się zetną.

4. Przełożyć krem do schłodzonej miski aby się wystudził.

5. Włożyć do miseczki pożądaną ilość lodów, pokroić truskawki i polać schłodzonym sosem.

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-truskawkami-i-polewa-waniliowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Deser z borówkami
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/deser-z-borowkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lody waniliowe z owocami sezonowymi i sosem
porzeczkowym

przepisy.pl

10 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 150 gramów

czerwone porzeczki - 2 łyżki

truskawki - 4 sztuki

dżem z czerwonych porzeczek - 3 łyżki

przegotowana woda

Sposób przygotowania:

1. Jako pierwszy przygotuj sos porzeczkowy. Wymieszaj 3 łyżki dżemu z czerwonej porzeczki z niewielką ilością

przegotowanej wody aby powstał sos.

2. W miseczce układamy odpowiednią ilość lodów, 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-waniliowe-z-owocami-sezonowymi-i-sosem-porzeczkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karmelizowane jabłka z lodami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 320 gramów

jabłka - 1 sztuka

masło - 50 gramów

cukier brązowy - 60 gramów

sok jabłkowy - 160 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obrać, usunąć z nich gniazda nasienne, każde jabłko pokroić na osiem części. Na patelni o średnicy 30 cm z

nieprzywieralną powłoką rozpuścić masło, dodać jabłka, przemieszać je drewnianą łyżką, tak aby wszystkie cząstki pokryły

się masłem.

2. Dodać cukier, zwiększyć ogień do średniego-dużego. Gotować, mieszając od czasu do czasu, przez ok. 12 minut do

momentu, gdy jabłka zaczną się rumienić, ale nie będą tracić kształtu.

3. Ostrożnie przełożyć jabłka do półmiska, starając się zachować na patelni jak najwięcej sosu.

4. Do sosu dodać sok jabłkowy, zwiększyć ogień i Gotować przez ok. 5 minut, by płyn odparował i zgęstniał do postaci

syropu. Powstałym sosem polać jabłka.

5. Jabłka można wykorzystać natychmiast lub odstawić do ostygnięcia.

6. Przed podaniem rozdzielić jabłka na 4 talerzyki, polać je sosem, do każdej porcji dodać kulkę lodów. Deser można

posypać rodzynkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karmelizowane-jablka-z-lodami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Świeże figi z lodami i sezamkami polane miodem
przepisy.pl

15 minut 6 osób Średnie

Składniki:

Carte d'Or Vanilla - 600 gramów

świeże figi - 6 sztuk

miód - 2 łyżki

cukier - 60 gramów

miód - 60 mililitrów

sezam - 80 gramów

ekstrakt z wanilii - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować sezamki, wyłożyć tacę papierem do pieczenia, drugi taki sam kawałek papieru odłożyć na bok.

2. W małym rondlu gotować drobny cukier i miód do momentu, aż wytworzy się złoty karmel. Uważać przy tym, by nie

przypalić syropu. Potrwa to około 5 minut.

3. Rondel zdjąć z ognia, karmel natychmiast wymieszać z sezamem i ekstraktem z wanilii i szybko wylać go na blachę. Na

karmel ułożyć drugi kawałek papieru, wałkiem wyrównać warstwę masy do jednolitej grubości ok. 3 mm. Odczekać chwilę, aż

masa ostygnie, a następnie ostrożnie zdjąć z niej górną warstwę papieru. Jeżeli papier wciąż klei się do masy, odczekać

jeszcze chwilę. Gdy masa ostygnie i stężeje na tyle, że będzie można ją odwrócić, zdjąć dolną warstwę papieru. W razie

potrzeby masę wyrównać.

4. Niezwłocznie, zanim masa stwardnieje, wyłożyć ją na deskę do krojenia i podzielić na 12 trójkątów o bokach długości ok. 7

cm i podstawie długości 6 cm. Trójkąty umieścić na kratce do studzenia ciasta, aby ostatecznie ostygły i stwardniały. Jeżeli

masa stwardnieje przed końcem krojenia, można ją zmiękczyć w piekarniku w temperaturze 160°C/140°C z termoobiegiem.

5. Przed podaniem deseru przekroić figi na pół. Na każdym talerzyku ułożyć kulkę lodów, dwie połówki figi i dwa trójkątne

sezamki. Polać miodem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/swieze-figi-z-lodami-i-sezamkami-polane-miodem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mus kajmakowy z karmelizowanym bananem
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kajmak - 185 gramów

śmietana kremówka - 150 mililitrów

Carte d'Or Chocolate - 420 gramów

śmietana do ubijania - 100 mililitrów

żelatyna w listkach - 1.5 sztuk

ekstrakt z wanilii - 0.3 łyżeczek

banan - 3 sztuki

cukier - 1.5 łyżek

kajmak - 90 gramów

Sposób przygotowania:

1. Listki żelatyny namoczyć w zimnej wodzie na około 5 minut, aż zmiękną.

2. Zagotować 2 łyżki śmietanki do ubijania z 2 łyżkami wody. Zdjąć z ognia, z żelatyny odcisnąć nadmiar wody, energicznie

wymieszać ją ze śmietanką, aż całkowicie się rozpuści. Następnie masę wymieszać z kajmakiem.

3. Śmietanę kremówkę wymieszać z pozostałą częścią śmietanki, ubić na sztywno, następnie dodać kajmak. Masę rozdzielić

do sześciu pucharków lub szklanek, wstawić do lodówki, aby stężała na co najmniej sześć godzin lub na całą noc.

4. Kiedy masa będzie gotowa, podgrzać 90 g kajmaku z 1.5 łyżeczki wody, wymieszać, aż stanie się płynny i gładki.

Odstawić do ostygnięcia.

5. Każdego banana pokroić na 6 ukośnych kawałków, ułożyć na blasze wyłożonej folią i posypać cukrem. Skarmelizować

banany za pomocą palnika. (można też na chwilę ułożyć je na rozgrzanym grillu).

6. Lody rozdzielić do pucharków, polać sosem kajmakowym, w każdej porcji ułożyć trzy kawałki karmelizowanego banana.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mus-kajmakowy-z-karmelizowanym-bananem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

