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Walentynkowe eklerki
Eklerka prawdopodobnie została stworzona w XIX wieku we Francji.
Niektórzy historycy spekulują, że jej autorem był Marie-Antoine Carême, 
francuski kucharz, żyjący w latach 1784-1833.

Składniki: 

Ciasto:

150 ml mleka
150 ml wody
100 g masła
200 g przesianej mąki
4 ubite jajka
Szczypta soli

Krem:

200 ml mleka
1 laska wanilii
2 żółtka
30 g cukru pudru Nordzucker
1 łyżka mąki
1 łyżeczka skrobi kukurydzianej
200 ml śmietany kremówki 36%

Do dekoracji:

300 ml fondantu Arctos Creme F30
Barwniki spożywcze różowe/czerwone
Ozdobne serduszka
NIB SUGAR 2000

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 220°C. Podgrzej mleko, masło i wodę 
na niskim ogniu aż masło się całkowicie rozpuści. Następnie 
doprowadź mieszaninę do wrzenia i zdejmij z ognia. Dodaj 
mąkę i sól i utrzep łyżką aż ciasto będzie gładkie i nie 
będzie się przyklejać do miski. Po kilku minutach dodaj jajka 
i kontynuuj ubijanie - upewnij się, że mikstura jest na tyle 
chłodna, że jajka się nie zetną. Przelej ciasto do rękawa 
cukierniczego z końcówką szerokości około 2 cm 
i odstaw na bok.

Żeby przygotować nadzienie, podgrzej mleko z rozciętą 
laską wanilii do wrzenia. W oddzielnym naczyniu, ubij żółtka 
z cukrem, mąką i skrobią. Wlej podgrzane mleko i kontynuuj 
energicznie mieszając. Wyjmij laskę wanilii i gotuj miksturę 
na niskim ogniu ciągle mieszając, aż masa zgęstnieje. Jeśli 
powstaną grudki, staraj się je rozbić. Odstaw na bok by masa 
wystygła.

W międzyczasie przygotuj blachę i połóż na niej papier do 
pieczenia. Wyciśnij 8 cm paski ciasta, pozostawiając między 
eklerkami wystarczająco dużo miejsca by trochę urosły. Włóż 
do piekarnika na 5 minut a następnie zmniejsz temperaturę 
do 200°C i piecz jeszcze przez 10 minut aż eklerki będą 
złociste. Wyjmij je z piekarnika i zrób na dolnej stronie 3-4 
małe otwory wykałaczką i włóż ciasteczka do piekarnika na 
dodatkowe 8 minut odwrotnie (do góry nogami). Wyjmij 
z piekarnika i poczekaj aż wystygną.

Dodaj śmietanę do przygotowanego wcześniej nadzienia 
i ubij używając elektronicznego miksera aż będzie gęste 
i ubite. Przełóż nadzienie do rękawa cukierniczego z małą 
końcówką i napełnij nim eklerki używając zrobionych 
wcześniej otworów, aż krem zacznie się trochę wylewać 
(oznacza to, że eklerek jest pełen).

Do odmierzonej ilości fondantu F30 Arctos dodaj 25-30 ml 
wody i podgrzej go w kąpieli wodnej do temperatury 45-
50°C. Dodaj do fondantu kilka kropli czerwonego barwnika 
i wymieszaj. Zamocz w fondancie górną stronę eklerków. 
Ozdób wypieki walentynkowymi ozdobami takimi jak 
serduszka i posyp nib sugar. Eklerki zjedz tego samego dnia 
kiedy zostały przygotowane, bo inaczej mogą przestać być 
kruche.
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Jesienne ciasto marchewkowe
W latach sześćdziesiątych moda na ciasto marchewkowe ogarnęła Stany 
Zjednoczone. Niskobudżetowy produkt szybko zyskał sympatię Amerykanów  
i stał się jednym z popularniejszych deserów dostępnych w większości kafejek 
i restauracji. W 2005 roku ciasto marchewkowe z kremową glazurą znalazło się 
na piątym miejscu w rankingu – przygotowanym przez amerykańską organizację 
Food Network – najpopularniejszych dań lat siedemdziesiątych.

Składniki: 

Ciasto:

180 g białego cukru Nordzucker
170 ml oleju słonecznikowego
(lub innego podobnego)
3 lekko ubite jajka
3 obrane i starte marchewki
100 g rodzynek, najlepiej sułtańskich
Skórka z jednej pomarańczy (świeża)
175 g mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
Nib Sugar 1400

Lukier:

300 ml fondantu Arctos F25
2 łyżki soku z cytryny lub limonki

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 180°C i natłuszcz blachę odrobiną oleju 
lub masła. W misce wymieszaj cukier z olejem i jajkami. Dodaj 
marchew, rodzynki i skórkę z pomarańczy.

W oddzielnym naczyniu wymieszaj przesianą mąkę, proszek 
do pieczenia, sodę i przyprawy. Następnie dodaj mokrą 
masę i wszystko razem wymieszaj. Masa może wydawać 
się zbyt rzadka jednak nie powinna być bardzo gęsta więc 
raczej nie dodawaj więcej mąki.

Wlej masę do blachy i piecz przez 45 minut lub do momentu 
gdy ciasto nie będzie się kleić gdy wetkniemy w nie 
drewniany szpikulec.

Do odmierzonej ilości fondantu F25 Arctos dodaj 20-25 ml 
wody i podgrzej go w kąpieli wodnej do temperatury  
45-50°C. Dodaj 2 łyżki soku z cytryny lub limonki. Oblej 
powoli lukrem wystudzone ciasto i udekoruj dodatkowo 
cukrem Nib Sugar 1400.
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Francuski krem brûlée
Crème brûlée z fr. „przypalona śmietanka” – zapiekany deser, przygotowywany 
ze śmietanki, żółtek, cukru, uwieńczony warstwą skarmelizowanego cukru. 
Crème brûlée podawany jest zwykle schłodzony w kokilkach. Pochodzenie deseru 
nie jest do końca ustalone – po raz pierwszy opisany został w książce kucharskiej 
François Massialota w 1691 roku.

Składniki: 

Krem brûlée:

500 ml śmietany 36% Milusia
1 laska wanilii
Szczypta soli
5 żółtek
100 g fondantu
Odrobina cukru Nordzucker (do 
zrobienia skorupki)

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 175°C. W garnku wymieszaj śmietanę, 
wanilię i sól i podgrzej na małym ogniu. Gotuj przez kilka 
minut, a następnie wyjmij laskę wanilii i odstaw garnek na 
bok.

W oddzielnej misce ubij żółtka i fondant na puszystą masę. 
Powoli połącz ze sobą przygotowane masy ciągle mieszając. 
Przelej masę do czterech salaterek i przełóż je na głęboką 
blachę. Zalej blachę gorącą wodą do połowy wysokości 
salaterek. Następnie piecz przez około 35 minut.

Wyjmij je z piekarnika i odczekaj aż ostygną i włóż do 
lodówki. Gdy będziesz gotowy/a do podania kremu, wyjmij 
salaterki z lodówki i posyp łyżeczką cukru, a następnie użyj 
palnika by rozpuścić cukier tworząc karmelową skorupkę.

W celu uzyskania grubszej i jeszcze bardziej chrupiącej 
skorupki, polecamy spróbować użycia cukru Coarse Grain 
700 w miejsce standardowego cukru kryształu

6



Kolorowe ciasteczka maślane,  
idealne na baby shower
Z okazji narodzin dziecka organizowane są przeróżne uroczystości. W Polsce 
tradycyjną imprezą jest „pępkowe”, urządzane już po narodzinach. Ciekawostką, 
która przybyła do Polski zza granicy jest impreza pod hasłem „baby shower”. Jej 
główna bohaterka to przyszła mama, która otrzymuje od koleżanek prezenty dla 
siebie i nienarodzonego jeszcze dziecka.

Składniki: 

Ciasteczka:

250g mąki pszennej
140g zimnego masła
Szczypta soli
85g cukru pudru Arctos
Ziarnka z jednej laski wanilii
2 żółtka

Do dekoracji:

500 ml fondantu Arctos Ready to Use
Barwnik spożywczy niebieski lub różowy, 
zależnie od płci dziecka
Nib Sugar 1400

Sposób przygotowania:

Do dużej miski dodaj masło i mąkę. Palcami utrzyj masło 
i mąkę na wilgotną, kruszącą się masę. Dodaj cukier i dalej 
ucieraj palcami. 

W oddzielnej miseczce ubij ze sobą żółtka i wanilię i wlej 
do utartej masy. Mieszaj aż do uzyskania gładkiej masy. 
Jeśli ciasto nie chce się połączyć, dodaj kilka łyżek wody, 
uważając by ciasto nie zrobiło się zbyt rzadkie. Wyjmij ciasto 
na blat i urabiaj przez kilka minut, aż masa będzie gładka 
i bez grudek. Zawiń w folię i odstaw do lodówki na około 30 
minut. 

Nastaw piekarnik na 180°C i wyłóż dwie blachy papierem do 
pieczenia. Wyjmij ciasto z lodówki i odczekaj kilka minut jeśli 
jest bardzo twarde. Posyp blat odrobiną mąki i rozwałkuj 
ciasto na grubość 3mm. Używając foremki do ciastek 
o dowolnym kształcie, wytnij ciasteczka i ułóż je na blasze. 
Piecz je przez około 10 minut, zamieniając pozycję blach 
w piekarniku po w upłynięciu 5 minut. Wyjmij ciastka 
z piekarnika, odczekaj około 10 minut i zdejmij je z blachy 
a następnie odczekaj aż zupełnie wystygną przed 
dekorowaniem. 

Fondant Ready to Use nie wymaga rozcieńczania. Po wyjęciu 
odmierzonej ilości z opakowania, podgrzej fondant do 
temperatury około 45°C, wymieszaj z barwnikiem i przełóż 
do rękawa cukierniczego z małą końcówką. Przy dekoracji 
ciasteczek, zaczynaj od brzegów, a następnie wypełnij 
dekorowaną część by uniknąć rozlania się lukru na boki 
ciasteczek. Odczekaj kilka minut by fondant zastygł. Ciastka 
możemy dodatkowo udekorować cukrem Nib Sugar 1400.
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Tort Pavlova z owocami leśnymi
Deser australijski i nowozelandzki. Nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiej 
primabaleriny Anny Pawłowej – tradycja głosi, że pierwszy raz został 
przygotowany podczas pobytu tancerki w Perth w 1926 lub 1929 roku przez 
szefa kuchni hotelu Esplanade. Jednak do autorstwa deseru pretendują także 
Nowozelandczycy, twierdząc, że przyrządzono go w Wellington podczas tournée 
Pawłowej w 1926 roku.

Składniki: 

Beza:

4 białka
250 g cukru pudru Arctos
1 łyżeczka skrobii ziemniaczanej
1 łyżeczka octu lub soku z cytryny

Krem:

250 g serka mascarpone Milusia
400 ml śmietany 30% Milusia
1-2 łyżki fondantu F30

Do dekoracji:

Różnorodne owoce leśne: borówki, 
porzeczki, truskawki, maliny, jagody
Cukier puder Arctos

Sposób przygotowania:

Białka ubijaj w mikserze i po kilku minutach zacznij stopniowo 
dodawać cukier (łyżka po łyżce). Ubij na lśniącą, gładką  
i sztywną masę. Delikatnie dodaj skrobię i ocet/sok z cytryny 
i wymieszaj. 

Blachę wyłóż papierem do pieczenia i narysuj ołówkiem 
okrąg o średnicy około 20cm. Następnie wyłóż masę na 
blachę, starając się utrzymać kształt koła. Następnie zrób 
na środku bezy delikatne wgłębienie na krem. Włóż bezę do 
rozgrzanego do 170°C piekarnika i po 5 minutach zmniejsz 
temperaturę do 150°C i susz bezę przez 1,5-2 godzin, ciągle 
kontrolując.

W międzyczasie ubijamy schłodzoną śmietanę na sztywną 
masę. Następnie dodajemy serek mascarpone i fondant 
i jeszcze przez chwilę ubijamy. Krem wkładamy do lodówki.

Do wgłębienia w bezie wkładamy schłodzony krem 
a następnie dekorujemy różnorodnymi owocami 
i posypujemy cukrem pudrem. Bezę najlepiej podać szybko, 
by nie nasiąknęła.
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Egzotyczny placek bananowy
Po raz pierwszy, przepis na chleb bananowy pojawił się w 1933 roku w książce 
marki Pillsbury Balanced Recipes Cookbook. Same banany zaś, dotarły do Stanów 
Zjednoczonych w 1870 roku, za sprawą kapitana Lorenzo Dow Bakera, który kupił 
160 pęków bananów na Jamajce, a następnie sprzedał je w Jersey City.

Składniki: 

Ciasto:

150g masła
200 g cukru Nordzucker
2 jajka
300 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
½ łyżeczki goździków
1 łyżka cynamonu
5 dojrzałych bananów
50 ml kawy

Do dekoracji:

Cukier puder Arctos

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 180°C. W mikserze utrzyj masło i cukier 
na jednolitą masę. Następnie dodaj jajka, dalej miksując. 

W oddzielnym naczyniu wymieszaj mąkę, proszek do 
pieczenia, sodę, goździki i cynamon. Rozgnieć banany 
widelcem i wymieszaj z kawą. Wszystkie składniki wymieszaj 
ze sobą i wlej do natłuszczonej formy. 

Piecz w piekarniku przez około 50 minut, do momentu gdy 
ciasto nie klei się do wetkniętego szpikulca.

Gotowe ciasto udekruj cukrem pudrem Arctos.
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Podstawowy przepis na babeczki 
z kremem  
*różne warianty smakowe 

Nazwa cupcake pochodzi od angielskiego cake (ciasto) i cup (kubek), jako skrót od 
“teacup” (filiżanka), ponieważ jest jej rozmiarów. Przez poprzednie stulecia, zanim 
papierowe foremki do muffinów zostały szeroko rozpowszechnione, były często 
pieczone w osobnych formach, szablonach i garnkach. Fantazyjna słodycz na 
specjalne okazje, z reguły ozdobiona jest kremem i posypką.

Składniki: 

Babeczki waniliowe:

120 g mąki pszennej
140 g cukru pudru Nordzucker
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
40 g masła
120 ml mleka
1 jajko
Ziarenka z jednej laski wanilii
Nib sugar do dekoracji

Babeczki czekoladowe:

Zamień 1/6 mąki na kakao i postępuj tak 
samo jak przy babeczkach waniliowych

Krem waniliowy:

150 g serka śmietankowego Milusia
360 g cukru pudru Nordzucker
60 g masła
Kilka kropli ekstraktu waniliowego lub 
ziarenka z połowy laski wanilii

Krem czekoladowy:

360 g cukru pudru Nordzucker
120 g masła
50 g kakao
50 ml mleka

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 170°C. Do miksera dodaj mąkę (i kakao), 
cukier, proszek do pieczenia, szczyptę soli i masło i ubijaj aż 
składniki się połączą. Wlej połowę mleka i zmiksuj. 
W oddzielnej misce ubij jajko, ziarenka wanilii i resztę mleka. 
Przelej powstały miks do miski z mąką i dalej ubijaj aż 
wszystko się połączy i będzie miało gładką konsystencję. 
Powstałe ciasto przełóż do foremek na babeczki do 2/3 
wysokości foremki i piecz przez około 20 minut. Odstaw do
wystygnięcia.

Gdy czekasz by babeczki wystygły, przygotuj krem. Jeśli 
przygotowujesz krem waniliowy, ubij cukier puder z masłem 
w mikserze na średnich obrotach. Dodaj serek śmietankowy 
i kontynuuj ubijanie przez około 5 minut na wysokich 
obrotach, lecz nie za długo by masa pozostała zbita i gęsta.

Jeśli wolisz krem czekoladowy, ubij cukier puder, kakao 
i masło w mikserze na średnich obrotach. Następnie powoli 
dodawaj mleko, najlepiej łyżka po łyżce. Następnie włącz 
mikser na wysokie obroty i ubijaj przez 5 minut.

Udekoruj babeczki używając rękawa cukierniczego lub 
szpatułki a następnie posyp nib sugar Nordzucker.
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Muffiny z borówkami
W Stanach Zjednoczonych muffiny od początku były pieczone w pojedynczych 
foremkach, dzięki czemu przypominały mini-ciasta. Oczywiście bardzo szybko 
stały się amerykańską dumą. W zależności od stanu, podaje się różne muffiny. 
Symbolem Nowego Jorku są muffiny z jabłkami, Massachusetts – muffiny 
kukurydziane, zaś Minnesoty – z borówkami.

Składniki: 

Muffiny:

200 g mąki pszennej
150 g cukru białego Nordzucker
Szczypta soli
2 łyżeczki proszku do pieczenia
80 ml oleju, najlepiej takiego bez 
wyrazistego smaku, np. Rzepakowego
100 ml mleka
1 jajko
Ziarna z jednej laski wanilii
200 g borówek
Odrobina cukru Coarse Grain 
Nordzucker, do dekoracji

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 200°C. Wymieszaj mąkę, cukier, sól  
i proszek do pieczenia. W oddzielnym naczyniu ubij ze 
sobą olej, mleko i jajko. Dodaj ziarna z wanilii. Przelej mokre 
składniki do miski z mąką i wymieszaj delikatnie łyżką. Dodaj 
borówki i bardzo delikatnie wymieszaj by borówki się nie 
zgniotły. 

Przełóż ciasto do wyłożonej papierowymi foremkami blachy 
do muffinów. Posyp każdego muffina odrobiną cukru Coarse 
Grain. Piecz przez około 15-20 minut.
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Amerykańskie pankejki (pancakes) 
z bitą śmietaną
Naleśniki, w stylu francuskich crêpes, dotarły do Ameryki z Europy wraz  
z kolonistami. Ich smażenie i spożywanie było bardzo popularne wśród 
kolonistów pochodzenia angielskiego, francuskiego i holenderskiego, podczas 
różnych uroczystości. W późnych latach XVIII wieku ciasto na naleśniki zaczęto 
przygotowywać z dodatkiem środków spulchniających, najpierw drożdży,  
a następnie sody.  Tak powstał American pancake nazywany też flapjack, slapjack, 
griddle cake albo hotcake.

Składniki: 

Pancake:

1 łyżka roztopionego masła
1 jajko
200 ml mleka (lub maślanki)
250 g mąki
2 łyżki cukru Nordzucker
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Szczypta soli
Pół szklanki kawałków czekolady

Bita śmietana:

1 opakowanie śmietany 36% Milusia
1 łyżka cukru Nordzucker

Sposób przygotowania:

Wymieszaj ze sobą mąkę, cukier, proszek do pieczenia 
i sól. W oddzielnej misce ubij jajka i wymieszaj z mlekiem. 
Następnie dodaj roztopione masło, upewniając się, że nie 
jest zbyt ciepłe. 

Do suchych składników dodaj mokrą masę i wymieszaj. Jeśli 
dodajesz czekoladę, wymieszaj ją z masy. Smaż na patelni 
z odrobiną masła.

Schłodzoną śmietanę ubij w mikserze aż zacznie gęstnieć. 
Wtedy dodaj cukier i dalej ubijaj. Śmietana powinna być 
gotowa po około 4 minutach, gdy w masie zaczną być 
widoczne ślady po końcówce miksera.

Przy podawaniu, ułóż na sobie kilka pankejków i następnie 
udekoruj bitą śmietaną. Dla smaku można też posypać 
pankejki cukrem pudrem Arctos.
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Halloweenowe babeczki dyniowe
Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji 
końca jesieni. Z jednej strony był to czas radowania się minionymi zbiorami oraz 
powrotem bliskich do domów, z drugiej strony pojawiało się widmo zimy – czasu 
zmagań z głodem, chłodem i niedostatkiem światła słonecznego. W powszechnej 
świadomości Halloween kojarzone jest ze świętem zmarłych – w rzeczywistości, 
zarówno poganie jak i wcześni chrześcijanie upamiętniali zmarłych wiosną, 
między marcem a majem.

Składniki: 

Babeczki:

120 g mąki pszennej
140 g cukru pudru Arctos
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
40 g masła
120 ml mleka
2 jajka
Ziarenka z jednej laski wanilii
200 g purée z dyni
1 czubata łyżeczka cynamonu
Nib Sugar 1400

Krem Waniliowy:

150 g serka śmietankowego Milusia
360 g cukru pudru Arctos
60 g masła
Kilka kropli ekstraktu waniliowego lub 
ziarenka z połowy laski wanilii

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 170°C. Do miksera dodaj mąkę, cukier, 
proszek do pieczenia, szczyptę soli, masło i cynamon i ubijaj 
aż składniki się połączą. Wlej powoli mleko i jajka i zmiksuj 
Następnie powoli dodaj purée z dyni i wymieszaj łyżką lub 
mikserem na najniższych obrotach. Powstałe ciasto przełóż 
do foremek na babeczki do 2/3 wysokości foremki i piecz 
przez około 20 minut. Odstaw do wystygnięcia.

By przygotować krem, ubij cukier puder z masłem w mikserze 
na średnich obrotach. Dodaj serek śmietankowy i kontynuuj 
ubijanie przez około 5 minut na wysokich obrotach, lecz nie 
za długo by masa pozostała zbita i gęsta. Udekoruj babeczki 
kremem używając rękawa cukierniczego lub szpatułki. 
Babeczki możemy dodatkowo udekorować cukrem Nib Sugar 
1400.
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Krówki domowej roboty
“Wynalazcą„ tych cukierków określany jest Feliks Pomorski, który ich 
wytwarzania miał się nauczyć w dzieciństwie u swego wuja w Żytomierzu. 
Umiejętności te rozwinął na skalę przemysłową w Poznaniu, gdzie w latach 1921–
1929 prowadził fabrykę słodyczy. Cukierki były zawijane w papierki z rysunkiem 
krowy, co przyczyniło się do szybkiego spopularyzowania nazwy.

Składniki: 

Masa:

600 ml śmietany 30%
300 g cukru pudru Arctos
160 g masła
Ziarnka wanilii z dwóch/trzech lasek

Sposób przygotowania:

Wymieszaj wszystkie składniki w garnku i doprowadź do 
wrzenia, energicznie mieszając. Gotuj masę przez kilka minut, 
aż będzie miała kolor karmelu i zacznie się trochę przypalać. 

Wtedy zdejmij ją z ognia i ucieraj przez kolejne kilka minut. 
Następnie przełóż masę do wyłożonego folią aluminiową 
naczynia (można też użyć silikonowej formy). 

Krówki włóż do lodówki a następnie pokrój na małe, około 
2cm kawałki.
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Ptysie
Od nazwy pâte à choux oznaczającej ciasto parzone (ptysiowe) powstało określenie 
dla gotowych wyrobów: petit-chou, co oznacza dosłownie „kapustkę”. Jest 
to nawiązanie do kształtu przypominającego kapuścianą głowę. Petit-chou 
wymawiane po polsku „pti szu” wyewoluowało do słowa „ptyś”.

Składniki: 

Ciasto:

150 ml mleka
150 ml wody
100 g masła
200 g przesianej mąki
4 ubite jajka
Szczypta soli

Krem:

200 ml mleka
1 laska wanilii
2 żółtka
30 g cukru pudru Nordzucker
1 łyżka mąki
1 łyżeczka skrobi kukurydzianej
200 ml śmietany kremówki 36%

Do dekoracji:

NIB SUGAR 2000

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 220°C. Podgrzej mleko, masło i wodę 
na niskim ogniu aż masło się całkowicie rozpuści. Następnie 
doprowadź mieszaninę do wrzenia i zdejmij z ognia. Dodaj 
mąkę i sól i utrzep łyżką aż ciasto będzie gładkie i nie 
będzie się przyklejać do miski. Po kilku minutach dodaj jajka 
i kontynuuj ubijanie - upewnij się, że mikstura jest na tyle 
chłodna, że jajka się nie zetną. Przelej ciasto do rękawa 
cukierniczego z końcówką szerokości około 2 cm 
i odstaw na bok.

Żeby przygotować nadzienie, podgrzej mleko z rozciętą 
laską wanilii do wrzenia. W oddzielnym naczyniu, ubij żółtka 
z cukrem, mąką i skrobią. Wlej podgrzane mleko i kontynuuj 
energicznie mieszając. Wyjmij laskę wanilii i gotuj miksturę 
na niskim ogniu ciągle mieszając, aż masa zgęstnieje. Jeśli 
powstaną grudki, staraj się je rozbić. Odstaw na bok by masa 
wystygła.

W międzyczasie przygotuj blachę i połóż na niej papier do 
pieczenia. Wyciśnij koła z ciasta, pozostawiając między 
ptysiami wystarczająco dużo miejsca by trochę urosły. Włóż 
do piekarnika na 5 minut a następnie zmniejsz temperaturę 
do 200°C i piecz jeszcze przez 10 minut aż eptysie będą 
złociste. Wyjmij je z piekarnika i zrób na dolnej stronie 3-4 
małe otwory wykałaczką i włóż ciasteczka do piekarnika na 
dodatkowe 8 minut odwrotnie (do góry nogami). Wyjmij 
z piekarnika i poczekaj aż wystygną.

Dodaj śmietanę do przygotowanego wcześniej nadzienia 
i ubij używając elektronicznego miksera aż będzie gęste 
i ubite. Przetnij ciastka na pół. Przełóż nadzienie do rękawa 
cukierniczego z małą końcówką i napełnij nim ptysie.

Na koniec ozdób wypieki posypką nib sugar. Ptysie zjedz 
tego samego dnia kiedy zostały przygotowane, bo inaczej 
mogą przestać być kruche.
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Tradycyjne tiramisu
Tiramisu (wł. tiramisù – ocknąć się, przebudzić się; tirami sù ‘popraw mi humor’),  
deser ten podaje się bardzo silnie schłodzony, zwykle do kawy espresso. 
Tradycyjnie tiramisu spożywa się we Włoszech na drugie śniadanie – zwłaszcza  
w upalne dni.

Składniki: 

Ciasto:

250 g biszkoptów
500 g serka mascarpone
4 żółtka
4 łyżki fondantu Arctos Ready to Use
50 ml Amaretto
300 ml kawy
Kakao do posypania

Sposób przygotowania:

Przygotuj kawę, wymieszaj z likierem Amaretto i odstaw 
do wystygnięcia. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Pianę z białek wmieszaj 
delikatnie szpatułką do masy z mascarpone. W mikserze 
utrzyj żółtka i fondant na gładką masę. Następnie dodaj 
serek mascarpone i dalej ucieraj na niższych obrotach.

Biszkopty zamaczaj po kolei w kawie, zanurzając je zaledwie 
na sekundę lub dwie by nie nasiąknęły za bardzo. Następnie 
wypełnij biszkoptami dno naczynia. Na biszkopty wyłóż 
połowę przygotowanej wcześniej masy z serka mascarpone. 
Następnie ułóż drugą warstwę biszkoptów i przykryj je 
kolejną warstwą kremu.

Całość włożyć do lodówki na kilka godzin. 
Przed podaniem posypać kakao.
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