
WAFLE Z NADZIENIEM

Podstawowym składnikiem jest opakowanie 
okrągłych lub prostokątnych wafli. Reszta skład-
ników zależy od Państwa upodobań i fantazji.

Składniki w naszej wersji:

• opakowanie okrągłych lub prostokątnych 
 wafli, 
• krem czekoladowy, 
• dżemy o różnych smakach 
 (również pikantnych), 
• miód.

Można też zrobić wersję jednorodną i użyć 
w każdej warstwie tego samego nadzienia – jak 
kto woli! W czasach szczęśliwie minionych 
składniki będące nadzieniem wafli wyrabiało 
się samemu, po wystaniu w kolejce, kiedy rzucili 
towar, odpowiednich ingrediencji typu kakao. 
Teraz mamy łatwiej, bo możemy je kupić gotowe 
w sklepie.
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Niedawno przedstawiliśmy Państwu opo-
wieść naszej przewodniczki Marty Kopiniak 
o jedzeniu w PRL-u. Dzisiaj chcemy podać 
przepis na jeden ze smakołyków tamtych 
czasów wyrabiany domowym sposobem: 
Wafle z nadzieniem.
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KROK 1

„Produkcja” jest bardzo prosta, na każdym 
z wafli rozsmarowujemy wybrane nadzienie. 
Nadzienie musi być użyte w takiej ilości, żeby 
nie wypływało nam spomiędzy wafli i nie 
rozmiękczyło ich za bardzo. U nas pierwszy 
wafel będzie z masą czekoladową.

KROK 2

Na posmarowany nadzieniem wafel kładzie-
my kolejny, pilnując, żeby przylegały równo 
i zachowały równe krawędzie. Kolejny wafel 
smarujemy dżemem z pomarańczy z dodat-
kiem rozmarynu.

KROK 3

Nakładamy następny wafel, który smarujemy 
dżemem truskawkowym.

KROK 4

Kolejny wafel i dżem z czerwonych 
porzeczek z dodatkiem kolendry.
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KROK 5

Następny wafel z dżemem z czarnej 
porzeczki.

KROK 6

Można również użyć miodu, najlepiej 
z własnej lub zaprzyjażnionej pasieki. ;-)

KROK 7

Ostatnią warstwą u nas jest znowu krem 
czekoladowy.

KROK 8

Na koniec kładziemy czysty wafel, 
który jest zwieńczeniem naszego 
przekładańca.
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GOTOWE!

KROK 9

Żeby składniki dobrze się połączyły możemy 
docisnąć nasz deser. Byle nie za długo, żeby 
zbytnio nam się nie spłaszczył. Teraz uzbraja-
my się w cierpliwość i po zdjęciu obciążników 
czekamy na przeschnięcie wafla. Pamiętajmy 
o zmianie położenia naszego przekładań-
ca górą do dołu i odwrotnie, żeby nie było 
tak, że wierzch będzie przeschnięty, a spód 
wilgotny.

KROK 10

Wafel z nadzieniem już gotowy, Można go 
pokroić na porcje. Zobaczcie jak prezentują 
się poszczególne warstwy :-).


