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Deser czekoladowy z wiśniami
Składniki:
•
•
•
•

200 ml śmietanki 36%
70 g gorzkiej czekolady
1 łyżka cukru pudru
100 g mrożonych wiśni

• 2 łyżki cukru
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 60 g biszkoptów Andante
MINI

Przygotowanie:

Deser czekoladowy z wiśniami >>

1.

Czekoladę połam na małe kawałki i rozpuść w kąpieli
wodnej, ostudź.

2.

Śmietankę ubij, pod koniec ubijania dodaj cukier puder.

3.

Do śmietanki małym strumieniem wlewaj czekoladę,
mieszaj tak, aby czekolada i śmietanka idealnie się
połączyły.

4.

Wiśnie podgrzej w rondelku razem z cukrem, odlej gorący
sok, wymieszaj go z mąką ziemniaczaną, a następnie
z powrotem dodaj do wiśni. Owoce ostudź.

5.

Na dnie szklanek ułóż biszkopty mini, przykryj je musem
czekoladowym, deser zakończ wiśniami!
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Najlepsze gruszkowe tiramisu
Składniki:
• 700 g mascarpone
• 4 duże jajka lub 5 zwykłych
• 400 g biszkoptów Andante
Ladyfingers
• 60 g drobnego cukru
• 50 g kakao
• 70 ml likieru (najlepiej
amaretto)

•
•
•
•
•
•

300 ml mocnej, zimnej kawy
3 gruszki
100 g cukru
700 ml wody
2 gwiazdki anyżu
Kora cynamonu

Przygotowanie:

Najlepsze gruszkowe tiramisu >>

1.

Gruszki obierz. Wodę zagotuj z cukrem, anyżem
i cynamonem, do wody przełóż gruszki i gotuj na małym
ogniu 20-30 minut aż owoce zmiękną, wtedy wyciągnij
je z syropu, ostudź i pokrój na plasterki.

2.

Żółtka utrzyj z cukrem na puszystą masę.

3.

Dodaj mascarpone w dwóch turach, miksuj szybko
na średnich obrotach lub ręcznie, tylko do wymieszania,
zbyt długie miksowanie mascarpone może spowodować,
że serek się zważy.

4.

Białka ubij na sztywną pianę.

5.

Pianę dodaj do masy i delikatnie wymieszaj.

6.

Kawę połącz z likierem.
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7.

Biszkopty maczaj w kawie (dosłownie kilka sekund, długie
moczenie powoduje, że ciastka się rozpadną). Układaj na
spodzie prostokątnego naczynia lub blaszki.

8.

Na biszkoptach ułóż plastry gruszek, na nich wyłóż warstwę
masy serowej, masę posyp kakao (użyj sitka).

9.

Na masie z mascarpone ułóż biszkopty, gruszki, potem
masę i  kakao.

10.

W zależności od wielkości naczynia będziesz miał 2 lub
3 warstwy biszkoptów.

11.

Tiramisu najlepiej smakuje po nocy spędzonej w lodówce.

Biszkoptowe eklerki
Składniki:
• 30 biszkoptów
Andante Ladyfinfers
• 150 ml mascarpone
• 150 ml śmietanki
• 300 g malin
• Laska wanilii
• 2 łyżki cukru pudru

Najlepsze gruszkowe tiramisu >>
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Przygotowanie:
1.

Śmietankę ubij razem
z mascarpone, ziarenkami
wanilii i cukrem.

2.

Krem śmietankowy przełóż
do rękawa cukierniczego
z końcówką gwiazdką.

3.

Krem wyłóż na 15 biszkoptów,
w krem „powbijaj” maliny.

4.

Krem przykryj biszkopta. Na
wierzchu każdego z nich zrób
„3 małe gwiazdki” z kremem
i dołóż maliny.
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Biszkoptowe czekoladki
Składniki:
• 30 okrągłych biszkoptów
Andante
• Garść orzechów włoskich
• Garść rodzynek
• Łyżka płatków migdałów

• Łyżka suszonej żurawiny
• Łyżka kandyzowanej skórki
pomarańczowej
• 150 g gorzkiej czekolady

Przygotowanie:

Biszkoptowe czekoladki >>

1.

Czekoladę rozpuść
w kąpieli wodnej.

2.

Biszkopty maczaj
w czekoladzie.

3.

Zanim czekolada
zastygnie, układaj na
niej wybrane dowolnie
orzechy i bakalie.

4.

Deser jest gotowy, gdy
czekolada zastygnie.
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Deser bananoffee
Składniki:
• 100 g biszkoptów Andante
MINI
• 200 g masy krówkowej
• 3 duże banany
Przygotowanie:

Deser bananoffee >>

1.

Śmietankę ubij z cukrem
pudrem.

2.

Banany pokrój na
plasterki i skrop sokiem
z cytryny.

3.

Czekoladę zetrzyj na
tarce aby otrzymać
czekoladowe wiórki.

4.

W szklankach układaj
naprzemiennie: Biszkopty,
banany, masę korówkową
i bitą śmietanę.

5.

Na wierzchu powinna
znajdować się czekolada,
posyp ją wiórkami.
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•
•
•
•

2 łyżki soku z cytryny
350 ml śmietanki 36%
1 łyżeczka cukru pudru
3 kostki gorzkiej czekolady

Ilość warstw
zależy od wysokości
szklanek ;)
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Deser lodowo-biszkoptowy
Składniki:
• 2 banany
• 30-40 ml mleka
migdałowego
• Garść płatków migdałów

• Garść biszkoptów Andante
MINI
• 50 g gorzkiej czekolady

Przygotowanie:

Deser lodowo-biszkoptowy >>

1.

Banany obierz, pokrój w plasterki i włóż do zamrażarki tak,
aby całkowicie się zamroziły (3-4 godziny).

2.

Czekoladę rozpuść.

3.

Po tym czasie owoce przełóż do blendera kielichowego,
dodaj mleko roślinne i miksuj do uzyskania masy lodowej
o jednolitej konsystencji.

4.

Z masy formuj gałki, przełóż do pucharków.

5.

Lody posyp biszkoptami, migdałami i polej czekoladą.
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Biszkoptowe makaroniki
cytrynowe
Składniki:
• 40 okrągłych biszkoptów
Andante
Krem:
• 2 jajka
• 2 cytryny
• 50 g masła
• 50 g cukru
Przygotowanie:

Biszkoptowe makaroniki cytrynowe >>

1.

Aby przygotować krem, zetrzyj skórkę z 1 cytryny,
a następnie wyciśnij sok z 2 cytryn, przelej go przez sitko
do rondelka.

2.

Do soku dodaj jajka i cukier, całość wymieszaj rózgą.

3.

Krem podgrzewaj na małym ogniu, cały czas mieszając.

4.

Gdy krem będzie ciepły, dodaj połowę masła i nie
przestawaj mieszać.

5.

Gdy masa się zagotuje, ściągnij rondelek z ognia, dodaj
pozostałe masło, wymieszaj.

<< Lista przepisów

17

4.

Gdy krem ostygnie, posmaruj nim połowę herbatników,
przykryj je pozostałymi herbatnikami.

5.

Nadmiar kremu możesz zjeść lub polać nim „makaroniki”
z wierzchu.

Deser kawowy
Składniki:
• 2 gałki lodów
waniliowych
• 2 espresso
• Garść biszkoptów
Andante MINI
• Garść malin

Biszkoptowe makaroniki cytrynowe >>
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Przygotowanie:
1.

Lody przełóż do niewielkich
pucharków/szklanek.

2.

Zimne lody polej ciepłą kawą,
dodaj biszkopty i maliny.

3.

Jedz od razu, bo lody szybko
się topią ;)
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Najlepszy sernik na zimno
Składniki:
• 400 g białego sera
mielonego 3 krotnie
• 300 g śmietanki 36%
• 200 g białej czekolady
• Laska wanilii

• Skórka otarta z ½ cytryny
• 300 g truskawek
• 150 g biszkoptów okrągłych
Andante

Przygotowanie:

Najlepszy sernik na zimno >>

1.

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.

2.

Ser wymieszaj z ziarenkami wanilii i skórką otartą z cytryny,
dodaj czekoladę, wymieszaj.

3.

Śmietanę ubij, delikatnie połącz z masą serową.

4.

Na dnie tortownicy (22-23 cm) ułóż biszkopty, jeden obok
drugiego.

5.

Na biszkopty wyłóż masę serową, na wierzchu ułóż
pokrojone plasterki truskawki.

6.

Włóż do lodówki na co najmniej 4 godziny.
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Panacotta z marakują
Składniki:
•
•
•
•

250 ml mleka
250 ml śmietanki
3 łyżeczki żelatyny
100 g cukru

• 4 marakuje
• Laska wanilii
• 12 okrągłych biszkoptów
Andante

Przygotowanie:

Panacotta z marakują >>

1.

Żelatynę namocz w niewielkiej ilości wody (2 łyżki).

2.

Mleko zagotuj ze śmietanką, cukrem i ziarenkami wanilii.

3.

Do mleka dodaj namoczoną żelatynę.

4.

Na dnie szklanki umieść 2 biszkopty, zalej je masą, przełóż
do lodówki na 3-4 godziny.

5.

Przed podaniem na wierzchu deseru umieść biszkopt oraz
ziarenka marakui.
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