
SEROWE CIASTO Z TRUSKAWKAMI 
 

Przesyłam Wam przepis wymagający nieco więcej pracy  

dla przyszłych cukierników na ciasto serowe z truskawkami i galaretką. 
 

Składniki na biszkopt: 

3 duże jajka – osobno żółtka i białka, 

120g mąki pszennej tortowej, 

Pół szklanki cukru, 

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia. 

Do nasączenia: 

Pół szklanki wody, 

1 łyżka soku z cytryny, 

1 łyżeczka cukru pudru. 

Krem: 

700 g gotowego sera na sernik, 

600 g waniliowego serka homogenizowanego, 

3 łyżki cukru pudru, 

2 łyżki cukru waniliowego, 

300 g umytych truskawek bez szypułek, 

2 galaretki czerwone + 300 ml gorącej wody, 

2 galaretki zielone + 300 ml gorącej wody. 

Wierzch: 

500 g umytych, pokrojonych truskawek bez szypułek 

2 galaretki żółte + 800 ml gorącej wody. 
 

 
 

Ciasto możecie wykonać oglądając film: 

https://www.youtube.com/watch?v=XEiqc9sTPHs 

Możecie też zapisać ten przepis do Waszej Domowej Książki Kulinarnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=XEiqc9sTPHs


Biszkopt: 

Piekarnik nastawić na 160 C na termoobieg (na funkcji góra-dół 180 C). 

Białka ubić na sztywną pianę, wsypać cukier, mieszać, aż masa będzie gęsta.  

Do białek dodać żółtka i ucierać na kremową, jednolita masę. Do mąki dodać 

proszek do pieczenia, wymieszać i przesiać na jajeczną masę. Dokładnie 

wymieszać szpatułką. Ciasto przełożyć do blaszki 25 x 35 cm wyłożonej 

papierem do pieczenia. Piec przez około 25 minut. 
 

Galaretki: 

Dwie czerwone galaretki wsypać do miski i zalać gorącą wodą (300 ml), 

mieszać, aż galaretka się rozpuści. Odstawić do całkowitego ostygnięcia.  

Tak samo przygotować żółtą galaretkę, tylko zalać ją 800 ml gorącej wody. 

Obie zielone galaretki rozpuścić 20 minut później, tak żeby czerwona galaretka  

i zielona nie tężały w tym samym czasie. Ostygnięty biszkopt wyjąć z blaszki, 

zdjąć papier do pieczenia i z wierzchu odciąć przypieczoną skórkę. Papier do 

pieczenia oraz biszkopt włożyć z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia 

wymieszać i ponczem nasączyć biszkopt w blaszce. 
 

Krem: 

Do miski przełożyć oba sery, dodać cukier puder, waniliowy i wymieszać 

mikserem do połączenia składników. Masę podzielić na dwie części. Truskawki 

przełożyć do blendera i zmiksować na mus. Dodać je do 500 g masy serowej 

i wymieszać mikserem na średnich obrotach. Następnie w trzech partiach dodać 

ostygniętą, czerwoną galaretkę, po każdym dodaniu wymieszać mikserem.  

Gotową masę truskawkową wylać na biszkopt w blaszce, wstawić do lodówki 

na około 15 minut, aż masa stężeje. Do pozostałej masy serowej dodać 

ostygniętą zieloną galaretkę i wymieszać mikserem. Gotową masę wylać na 

ciasto w blaszce i wyrównać, na wierzchu poukładać truskawki, ciasto wstawić 

do lodówki, aż masa z zieloną galaretką stężeje. Na koniec, na ciasto w blaszce 

wylać lekko tężejącą żółtą galaretkę i ciasto wstawić do lodówki na parę godzin. 
  

Tekst źródłowy i zdjęcie pochodzi ze strony: 

https://malacukierenka.pl/kolorowe-ciasto-z-truskawkami-serowe-z-

galaretka.html 

Polecenie: Zobacz na filmach inne potrawy z truskawek. Spróbuj wykonać 

ozdoby z truskawek w formie róży i ozdobić nimi ulubiony deser lub tort. 

ROLADA BEZOWA Z TRUSKAWKAMI: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUQ8BY0OIIY 

TRADYCYJNE I NOWE DANIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=I2vzMEuaQxI 

OZDOBY TRUSKAWKOWE; 

https://www.youtube.com/watch?v=aUkNgNA6ZnU 

https://www.youtube.com/watch?v=5w-UC8bvsUI 
 

Smacznego! Bogusława Strzyż 

https://malacukierenka.pl/kolorowe-ciasto-z-truskawkami-serowe-z-galaretka.html
https://malacukierenka.pl/kolorowe-ciasto-z-truskawkami-serowe-z-galaretka.html
https://www.youtube.com/watch?v=SUQ8BY0OIIY
https://www.youtube.com/watch?v=I2vzMEuaQxI
https://www.youtube.com/watch?v=aUkNgNA6ZnU
https://www.youtube.com/watch?v=5w-UC8bvsUI

