
WERSJA KLASYCZNA

PAVLOVA Z MALINAMI
314 kalorii

Świeże  
maliny

Krem chantilly 
w wersji klasycznej



WERSJA LIGHT

Podobnie jak jeżyny, maliny są bogate 
w przeciwutleniacze. Maliny czerwone 

są najpopularniejsze, ale maliny istnieją 
w różnych kolorach, mogą być: żółte, czarne, 

pomarańczowe, białe i owa rozmaitość 
kolorystyczna jest argumentem za używaniem 

malin do dekoracji deserów! 

PAVLOVA Z MALINAMI
73 kalorie

Dużo  
malin!

Beza  
karmelizowana



WERSJA KLASYCZNA

PRZYBORY

1. BEZA
Białka ubić na sztywną piane. Kiedy białka zaczną 
sztywnieć, dodać skrobię, następnie stopniowo 
wsypać cukier i ubijać, aż beza będzie błyszcząca i na 
końcu trzepaczki utworzą się z piany ptasie dzioby. 
Kwadratową blachę o boku 18 centymetrów wyłożyć 
papierem do pieczenia. Ciasto bezowe przełożyć na 
blachę, wstawić do piekarnika i piec przez 90 minut 
w temperaturze 120°C (z wierzchu beza powinna być 
ładnie skarmelizowana). Bezę wyjąć i zostawić do 
wystygnięcia.

3. DEKORACJA
Tuż przed podaniem deseru maliny zawinąć 
w wilgotną ściereczkę. Krem chantilly nałożyć na 
bezę i w jednakowych odległościach rozłożyć maliny. 
Posypać cukrem pudrem i od razu podać.

2. KREM CHANTILLY
Z wszystkich składników zmiksować gładki, 
sztywny krem. Krem chantilly przełożyć do rękawa 
cukierniczego.

6 PORCJI

PRZYGOTOWANIE  
20 MINUT

PIECZENIE  
90 MINUT

SKŁADNIKI

BEZA
•	4 białka

•	1 łyżka skrobi kukurydzianej
•	200 g cukru pudru

KREM CHANTILLY
•	230 ml mocno schłodzonej śmietanki 

(powyżej 30%)
•	50 g cukru pudru
•	½ laski wanilii

DEKORACJA
•	25 malin

•	Cukier puder
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PAVLOVA 
Z MALINAMI



PRZYBORY

WERSJA LIGHT 1. BEZA
Białka ubić na sztywną pianę. Kiedy białka zaczną 
sztywnieć, dodać skrobię, następnie stopniowo 
wsypać cukier trzcinowy oraz stewię i ubijać, aż 
beza będzie błyszcząca i na końcu trzepaczki z piany 
utworzą się ptasie dzioby. Kwadratową blachę o boku 
18 centymetrów wyłożyć papierem do pieczenia. 
Ciasto bezowe przełożyć na blachę, wstawić do 
piekarnika i piec przez 90 minut w temperaturze 120°C 
(z wierzchu beza powinna być ładnie skarmelizowana). 
Bezę wyjąć i zostawić do wystygnięcia.

2. DEKORACJA
Tuż przed podaniem deseru maliny zawinąć w wilgotną 
ściereczkę, następnie w jednakowych odległościach 
rozłożyć na bezie. Deser od razu podać. Oddzielnie 
można podać trochę kremu chantilly. 

6 PORCJI
PRZYGOTOWANIE  

20 MINUT
PIECZENIE  
90 MINUT

SKŁADNIKI

BEZA
•	4 białka

•	1 łyżka skrobi kukurydzianej
•	40 g cukru trzcinowego

•	20 g stewii

DEKORACJA
•	250 g malin
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WERSJA KLASYCZNA 
1356 kalorii

Rozdrobnione 
orzechy  
makadamia 

Smakowita  
kruszonka

Bita śmietana

Morele  
kandyzowane 
w syropie

DESER Z MORELAMI



WERSJA LIGHT 

Morele zawierają włókna i przeciwutleniacze. 
To typowe owoce lata. Morele suszone są 

wartościowym źródłem energii, co szczególnie 
cenią sportowy.

488 kalorii

Mus

Słodkie  
morele

Aromatyczna  
bazylia 

DESER Z MORELAMI



WERSJA KLASYCZNA 

PRZYBORY

6 PORCJI 
PRZYGOTOWANIE  

40 MINUT
SCHŁADZANIE  

130 MINUT

SKŁADNIKI

CIASTO NA BAZIE SPECULOOS
•	250 g ciastek speculoos

•	100 g masła

MASA SEROWA
•	800 g śmietankowego serka typu 

philadelphia
•	100 ml gęstej śmietany (30%)

•	3 jajka + 1 żółtko
•	220 g cukru pudru

•	40 g mąki
•	3 listki żelatyny

MORELE W LEKKIM SYROPIE
•	4 morele

•	200 g cukru pudru
•	400 ml wody

•	3 listki żelatyny

KREM CHANTILLY
•	½ laski wanilii

•	400 ml mocno schłodzonej śmietanki 
(powyżej 30%)

•	90 g cukru pudru

DEKORACJA
•	Sproszkowane ciastka speculoos 

•	50 g orzechów makadamia

66

DESER  
Z MORELAMI



1. CIASTO NA BAZIE SPECULOOS
Speculoos drobno rozgnieść albo zmiksować, 
następnie wymieszać ze stopionym masłem. 
Kwadratową, wysoką tortownicę o boku 
18 centymetrów (bez dna) postawić na blasze 
wyłożonej papierem pieczenia. Ciasto przełożyć do 
tortownicy, ubić łyżką i włożyć do lodówki na 10 minut.

5. KREM CHANTILLY
Nasiona wanilii zeskrobać nożem. Wszystkie składniki 
przełożyć do misy miksera i zmiksować na gładki, 
sztywny krem. Krem chantilly przełożyć do rękawa 
cukierniczego.

6. 
Ciasto wyjąć z tortownicy. Deser udekorować kremem 
chantilly. Posypać pokruszonymi ciastkami speculoos 
i rozdrobionymi orzechami makadamia. Deser podać 
schłodzony.

2. MASA SEROWA 
Listki żelatyny włożyć do miseczki z zimną wodą. 
Twarożek i śmietanę przełożyć do rondla i podgrzać. 
Rondel zdjąć z ognia, wbić jajka, wsypać cukier 
i energicznie wymieszać ręczną trzepaczką. Kiedy już 
krem będzie gładki, wsypać mąkę, rondel postawić na 
ogniu na 3-5 minut. Żelatynę wyjąć z wody i odsączyć, 
następnie dodać do ciasta. Masę serową zostawić do 
przestygnięcia i nałożyć na ciasto. Wstawić do lodówki 
na 2 godziny.

3. MORELE W LEKKIM SYROPIE
Morele włożyć na kilka sekund do wrzątku, żeby móc 
łatwiej zdjąć skórkę. Morele przekroić na połówki, 
usunąć pestki. Przygotować syrop z wody i cukru. Do 
wrzącego syropu wsypać połówki moreli i zostawić 
na 5-6 minut. Morele wyjąć na łyżce cedzakowej 
i zostawić do przestygnięcia.

4. 
Żelatynę zamoczyć w miseczce z zimną wodą. Morele 
grubo zmiksować. Żelatynę wyjąć z wody i osączyć, 
następnie dodać do zmiksowanych moreli. Wymieszać. 
Krem morelowy rozsmarować na masie serowej. 
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