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MASA SEROWA
6 jajek
90 g mąki
Szczypta soli
30 g erytrytolu
20 g kakao
10 g oleju

DODATKOWO:
Mały słoiczek dżemu wiśniowego

KREM:
400 ml mleka
1 op. budyniu śmietankowego  
bez cukru @Winiary 
400 ml śmietanki 30 %
15 g żelatyny
30 g erytrytolu

CIASTO 
CZEKOLADOWE  
Z KREMEM BUDYNIOWYM

SKŁADNIKI
#PodzielSięCie

płem

@JEDZ.PYSZNIE



Składniki do biszkoptu powinny mieć temp. pokojową. Oddzielam żółtka od 
białek. Białka ubijam z solą na sztywną pianę, stopniowo dodaję erytrytol.  Gdy 
białka będą ubite dodaję żółtka oraz olej i miksuję jeszcze chwilę. Dodaję prze-
sianą mąkę, kakao i mieszam szpatułką do połączenia składników. Piekę 20 
minut w 180 stopniach, grzanie góra-dół. 

Gdy biszkopt się upiecze przez pierwsze 10 min. studzę go w otwartym pieka-
rniku, następnie wyjmuję je z formy i przewracam górą ciasta do dołu aby górka 
biszkoptu się spłaszczyła. Gdy biszkopt całkowicie przestygnie przekrajam go 
na pół. 

W międzyczasie przygotowuję krem. Budyń gotuję zgodnie z informacją na 
opakowaniu. Całkowicie go schładzam. Żelatynę mieszam z odrobiną wody  
i pozostawiam aż napęcznieje. Schłodzoną śmietankę ubijam na sztywną pi-
anę z dodatkiem erytrytolu. Dodaję schłodzony budyń i dokładnie mieszam. 
Żelatynę rozpuszczam w kąpieli wodnej. Do żelatyny dodaję 2 łyżki masy, 
dokładnie mieszam i dopiero żelatynę dodaję do miski z kremem i łączę. 

Biszkopt przekrajam na pół- smaruję go dżemem, na który wykładam krem- 
przykrywam drugą połową biszkoptu. Schładzam w lodówce co najmniej 2 h. 

#PodzielSięCie
płem

@JEDZ.PYSZNIE

CIASTO CZEKOLADOWE  
Z KREMEM BUDYNIOWYM



60 g czekolady gorzkiej
 250 g mleczka kokosowego light  
(stała część)

 25 g nasion chia
 1 op. kiślu Winiary

DERSER CHIA

SKŁADNIKI

#PodzielSięCie
płem

@JEDZ.PYSZNIE



Mleczko kokosowe schładzam przez noc w lodówce aby oddzieliła się stała 
część. Stałą część mleczka przekładam do miski. Czekoladę rozpuszczam i łączę 
z mleczkiem kokosowym. 

Kisiel gotuję zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Do ugotowanego kiślu doda-
ję nasiona chia i dokładnie mieszam, tak aby dobrze się rozprowadziły. Kisiel 
schładzam. 

Do połowy wysokości naczynka wykładam krem czekoladowy, na wierzch 
wykładam kisiel. Deser ozdabiam świeżymi owocami.

#PodzielSięCie
płem

@JEDZ.PYSZNIE

DERSER CHIA 



20 g ksylitolu 
2 łyżki budyniu waniliowego Winiary
śmietana (biała, stała część)  
ze schłodzonej przez 24 h puszki  
(400 ml) mleka kokosowego 
skórka otarta z 1 cytryny

1 łyżka soku z cytryny 
200 g mrożonych malin,  
(rozmrożonych i odsączonych z soku)
1 łyżka budyniu waniliowego Winiary
200 g kaszy jaglanej
400 ml mleka roślinnego

SERNICZKI  
JAGLANE  
Z MALINAMI

SKŁADNIKI
#PodzielSięCie

płem

@TRUETASTEHUNTERS



Kaszę jaglaną przelewam wrzątkiem i umieszczam w rondelku. Dodaję mleko. 
Gotuję na małym ogniu, pod przykryciem, bez mieszania ok. 20 min.

Ostudzoną kaszę, ksylitol, śmietanę kokosową, skórkę i sok z cytryny blenduję 
na gładką masę. Dodaję budyń w proszku i mieszam.

Formę na muffiny natłuszczam olejem i wykładam do niej masę na muffiny. 
Maliny z budyniem mieszam. Po 1 łyżce wykładam na masę jaglaną.

Całość wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 st (termoobieg) na ok.  
20-25 min. Serniczki studzę w formie.

#PodzielSięCie
płem@TRUETASTEHUNTERS

SERNICZKI JAGLANE  
Z MALINAMI



500 ml mleka
1 torebka budyniu waniliowego  
z cukrem Winiary
6 łyżeczek kawy rozpuszczalnej
100 ml likieru kawowego

1/2 szklanki wody
250 ml śmietanki 30 %
2 łyżeczki cukru pudru 
gorzka czekolada
biszkopty

BUDYNIOWE
TYRAMISU

SKŁADNIKI

#PodzielSięCie
płem

@P_IFONKA



Budyń ugotuj wg przepisu na opakowaniu, a następnie nakryj folią spożywczą i 
pozostaw do zupełnego ostygnięcia.

W połowie szklanki zagotowanej wody rozpuść kawę. Po ostygnięciu dodaj lik-
ier kawowy (można zrobić wersje z pominięciem alkoholu).

Śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem. Zimny budyń zmiksuj, a następ-
nie dodaj ubitą śmietankę i delikatnie połącz całość .

W pucharkach, szklankach lub kieliszkach układaj warstwami na przemian krem 
budyniowy i namoczone w kawie biszkopty. Na małych oczkach tarki zetrzyj 2 
kostki gorzkiej czekolady i posyp nią wierzchnią warstwę budyniowego kremu.

Budyniowe tiramisu wstaw na minimum godzinę do lodówki. 

#PodzielSięCie
płem

@P_IFONKA

BUDYNIOWE TYRAMISU



100 g zmielonych  
herbatników lub np. orzechów
1-2 banany
Budyń Winiary Słony Karmel 

400 ml mleka
2 łyżki cukru
150 ml śmietany kremówki 
 1-2 łyżki cukru pudru

BANOFFEE

SKŁADNIKI

#PodzielSięCie
płem

@KUCHENNYKODEKS



Budyń Winiary Słony Karmel przygotuj zgodnie z instrukcja na opakowaniu 
dodając 2-3 łyżki cukru. Odstaw do przestudzenia.

Śmietanę ubij z dodatkiem cukru pudru.

Spody słoiczków/szklanek wyłóż zmielonymi herbatnikami, na to kilka części 
pokrojonych bananów. Dodaj przygotowany wcześniej budyń i ubitą śmietanę. 

Wierzch ozdób kawałkiem banana, posiekanymi orzechami i starta czekoladą. 

#PodzielSięCie
płem

@KUCHENNYKODEKS

BANOFFEE



CIASTO
300 ml wody
200 g mąki pszennej
6 jajek
150 g masła
1 łyżeczka proszku do pieczenia

DODATKOWO
100 g czekolady mlecznej
4 łyżki mleka

KREM
1 l mleka
2 budynie czekoladowe Winiary
200 g masła
150 g cukru
1 jajko
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej

KARPATKA 
Z CZEKOLADOWYM 
KREMEM BUDYNIOWYM

SKŁADNIKI
#PodzielSięCie

płem

@KULINARNA_MANIUSIA



Do garnka wlewamy wodę i dodajemy masło, podgrzewamy. Woda z masłem 
musi się zagotować, następnie wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia i energicznie mieszamy, aby nie powstały grudki. Ciasto studzimy.

Jak już będzie zimne, wówczas miksujemy je dodając stopniowo po 1 jajku. 
Blaszkę (ja użyłam tej dużej z piekarnika) wykładamy papierem do pieczenia  
i rozprowadzamy na całej powierzchni ciasto. Pieczemy w nagrzanym pieka-
rniku do 200 stopni przez 25 minut, grzanie góra-dół. Po upieczeniu ciasto 
wyciągamy, aby wystygło.

Krem - do garnka wlewamy 750 ml mleka, wsypujemy cukier i podgrzewamy. 
Następnie dodajemy masło i gotujemy, aż składniki się rozpuszczą.

W pozostałych 250 ml mleka rozpuszczamy budynie, dodajemy jajko, mąkę 
pszenną i ziemniaczaną i dokładnie wszystko mieszamy, najlepiej trzepaczką. 
Masę przelewamy do mleka i gotujemy mieszając, aż powstanie budyń. Budyń 
przykrywamy folią i studzimy.  

Karpatkę dzielimy na pół, ja jedną część przełożyłam do blaszki. Wykładamy 
krem i przykrywamy drugą częścią ciasta. 

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodajemy mleko i mieszamy. 
Polewamy ciasto po wierzchu. Karpatkę schładzamy w lodówce.

#PodzielSięCie
płem

@KULINARNA_MANIUSIA

KARPATKA Z CZEKOLADOWYM 
KREMEM BUDYNIOWYM



1 Ulubiony budyń (kokosowy,  
waniliowy, śmietankowy)
1 Serek mascarpone
Czerwone porzeczki 100g  
(świeże lub mrożone)

Świeże owoce
1 Galaretka truskawkowa  
lub porzeczkowa
Cukier puder
Śmietanka 36% (dobrze schłodzona)

BUDYNIOWY DESER  
Z SERKIEM MASCARPONE

SKŁADNIKI

#PodzielSięCie
płem

@NARCYZA.CZARTORYSKA



Zacznij od przygotowania musu porzeczkowego. Umyj i obierz porzeczki. Dodaj 
wybraną galaretkę i 1-2 łyżki cukru pudru.

Do pucharków, miseczek deserowych lub kieliszków dodaj warstwę musu. 
Przygotuj porcję ulubionego budyniu, poczekaj aż ostygnie i następnie zalej nią 
mus.  

W kolejnej warstwie dodaj ulubione owoce i krem na bazie serka mascarpone, 
który wykonasz następująco: serek mascarpone ubij razem ze śmietanką, dodaj 
2 łyżki cukru pudru. Tip: im więcej dodasz śmietanki, tym krem będzie lżejszy  
i puszysty.

Całość udekoruj świeżymi owocami. 

#PodzielSięCie
płem

@NARCYZA.CZARTORYSKA

BUDYNIOWY DESER  
Z SERKIEM MASCARPONE 
I MUSEM Z CZERWONEJ 
PORZECZKI



MASA SEROWA
1 kg sera z wiaderka
2 budynie waniliowe bez  
cukru Winiary
4 jajka L
300 ml mleka (do budyniu)
150 ml śmietanki kremówki 30% 
3/4 szklanki cukru pudru
2 łyżki mąki ziemniaczanej

 NA SPÓD
220 g ciasteczek pełnoziarnistych  
lub maślanych
120 g masła
 
DO DEKORACJI
150 g mascarpone
100 ml śmietanki 30%
ulubione owoce do dekoracji

SERNIK
BUDYNIOWY

SKŁADNIKI

#PodzielSięCie
płem

@TYSIAGOTUJE.PL



Ugotuj jeden budyń według wskazówek na opakowaniu, wykorzystując tylko 
300 ml mleka. Pozostaw do przestygnięcia. 

Dno tortownicy wyłóż papierem do pieczenia. Z zewnątrz formę owiń folią 
aluminiową, aby w trakcie pieczenia nie wyciekło masło. Wszystkie składniki 
muszą być w temperaturze pokojowej. Ciastka zmiel w malakserze lub pokrusz 
na ciasteczkową mączkę. Połącz z roztopionym masłem, wymieszaj na kon-
systencję mokrego piasku. Dno i boki tortownicy wyłóż ciasteczkową masą, 
dociśnij. Wstaw na 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C. 

Do większej miski przełóż ser, śmietankę, zimny budyń, jajka, cukier, proszek 
budyniowy (1 opakowanie) oraz mąkę. Zmiksuj krótko wszystkie składniki, ty-
lko do połączenia masy, która powinna być aksamitna i bez grudek. Wylej na 
podpieczony wcześniej spód. Sernik piecz przez 70 minut w 170 stopniach C 
(grzanie góra-dół). Na dnie piekarnika ustaw jednocześnie naczynie żarood-
porne z zimną wodą. Jeżeli sernik przyrumieni się zbyt mocno, przykryj go folią 
aluminiową i kontynuuj pieczenie. 

Studź przez 45 minut przy otwartych drzwiach piekarnika. Pozostaw do 
przestygnięcia. Mascarpone i śmietankę ubij na sztywno, udekoruj kremem 
zimny sernik. Na wierzch ułóż ulubione owoce. 

#PodzielSięCie
płem

@TYSIAGOTUJE.PL

CIASTO CZEKOLADOWE  
Z KREMEM BUDYNIOWYM


