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Kto ma ochotę na coś smacznego? Proponujemy 
lekki, pyszny biszkopt – można go zrobić w barwach 
narodowych, z bitą śmietaną i czerwoną galaretką. 
W takiej wersji będzie wspaniałą przekąską na 
majowy weekend :) 

Biszkopt z bitą śmietaną i owocami 
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Biszkopt:

•     1 jajko, 
•     40 g cukru, 
•     20 g mąki ziemniaczanej, 
•     20 g mąki pszennej, 
•     ¼ łyżeczki proszku do pieczenia, 
•     ½ łyżeczki octu, 
•     szczypta soli.

Uwaga: składniki na biszkopt dostosowane są 
do wielkości blaszki. Ten podstawowy przepis 
może być wykorzystany do innych ciast oraz 
dostosowany do wielkości blaszki przez podwo-
jenie lub potrojenie porcji. 

SKŁADNIKI 
(NA TORTOWNICĘ 19 CM) 
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Poncz:

•     100 ml wody, 
•     1 łyżka soku z cytryny, 
•     1 łyżeczka cukru.

Masa:

•     330 ml śmietany 30% lub 36% 
       (1 opakowanie), 
•     2 łyżki cukru pudru, 
•     1 pełna (ale nie czubata) łyżka żelatyny, 
•     30 ml gorącej wody.

Galaretka:

•     2 galaretki czerwone (truskawkowe 
       czy np. porzeczkowe), 
•     400 ml gorącej wody, 
•     garść owoców, np. truskawek.



1 MAJA 2020

3

PRZYGOTOWANIE

Gdy biszkopt będzie już chłodny, delikatnie ode-
tnijcie wierzch ciasta i nasączcie je ponczem. 
Następnie przygotowujemy masę śmietanową: 
rozpuście żelatynę w wodzie, dokładnie wymie-
szajcie i pozostawcie na chwilę do ostygnięcia 
(nie całkowitego, wtedy w masie zrobią się 
grudki; żelatyna musi być wciąż ciepła podczas 
wlewania do bitej śmietany). Ubijcie śmietanę, 
stopniowo dodając do niej cukier puder. Gdy 
śmietana zesztywnieje, wlejcie lekko ostudzo-
ną żelatynę i zmiksujcie. Przełóżcie masę na 
biszkopt w tortownicy i wstawcie do lodówki na 
ok. godzinę.

W międzyczasie rozróbcie 2 galaretki w 400 ml 
wody i odstawcie je do zgęstnienia. Umyjcie 
owoce i pokrójcie je w ćwiartki. Gdy masa śmie-
tanowa będzie gotowa, a galaretka lekko zgęst-
niała – ułóżcie owoce na cieście i zalejcie je 
galaretką. Po ok. godzinie ciasto będzie gotowe.

Żółtko oddzielcie od białka. Białko ubijcie na 
pianę ze szczyptą soli i dodawanym stopniowo 
cukrem. Do żółtka dodajcie proszek do pieczenia 
i ocet, wymieszajcie. Dodajcie do ubitego białka 
i zmiksujcie. Następnie dodajcie dwa rodzaje 
mąki i delikatnie wymieszajcie łyżką (nie mikse-
rem!). Przełóżcie do przygotowanej tortownicy, 
wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmaro-
wanej masłem. Pieczemy w temp. 180˚C przez 
ok. 30 minut. W trakcie pieczenia obserwujcie 
ciasto i kontrolujcie stopień upieczenia za pomo-
cą wykałaczki.

Po upieczeniu biszkopt pozostawiamy do osty-
gnięcia. W tym czasie możemy przygotować 
poncz: sok z cytryny połączcie z wodą i cukrem, 
mieszajcie do całkowitego rozpuszczenia tego 
ostatniego.
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SMACZNEGO!


