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Dla poprawienia humoru, a przede wszystkim uzupełnienia wartości odżywczej  

i energetycznej głównych posiłków polecamy pyszne desery i koktajle bezalkoholowe 

zwłaszcza mleczne. Desery sporządza się najczęściej z owoców, mleka, jaj, mąki, kasz, zatem 

ich skład jest bardzo bogaty i urozmaicony. Są potrawami bardzo zróżnicowanymi pod 

względem sposobu sporządzania oraz cech organoleptycznych. Najogólniej dzieli się je na 

zimne i gorące oraz na zestalane i nie zestalane. Powinny zachęcać estetycznym wyglądem, 

dlatego też należy zestawiać je kolorystycznie, dobierając odpowiednie formy i naczynia.  

Skorzystaj z przepisów przedstawionych przez uczennice ( B. Hekłowska, A. Krężołek,  

J. Franczyk, J. Nędza, M. Dulęba ) i sprawdź jakie są wspaniałe i łatwe do wykonania.  

 

 

Desery wykonane przez uczniów 
 

Deser „ Smak radości” 
 

Składniki;  
 Kisiel brzoskwiniowy-1 op.  

 Budyń waniliowy - l op  

 Winogrono- 200 g  

 Galaretka cytrynowa -1 op  

 Mandarynki- 5 szt.  

 Kiwi -5 szt.  

 Bita śmietana  

 

Sposób wykonania:  
 U gotować kisiel, gorący kisiel wyporcjować do pucharków i zastudzić  

 U gotować budyń, nałożyć drugą warstwę do pucharków i zastudzić  

 Na ostudzony budyń ułożyć umyte winogrono, zalać tężejącą galaretką, odstawić do 

lodówki  

 Schłodzony deser udekorować bitą śmietaną i owocami  

 

 

Deser „Słodki diabełek” 
 

Składniki (5 porcji)  

 Truskawki - 300g  

 Kisiel truskawkowy l op  

 Mandarynki - 200g  

 Banany 2 szt.  

 Biała czekolada  

 Czekolada,  

 Wafle  

  

Sposób wykonania:  
 Zmiksować truskawki, wyłożyć do pucharków  

 Ugotować kisiel, podzielić na dwie części, pierwszą wyłożyć na truskawki  

 Następnie poukładać rozdrobnione mandarynki i banany zalać drugą częścią kisielu  

 Pozostawić do schłodzenia  

 Udekorować i posypać tartą czekoladą  

 



 2 

 

Deser „Ptasie mleczko” 
 

Składniki:  

 Cukier puder- 159 g  

 Galaretka zielona-1 szt.  

 Galaretka czerwona 1 szt.  

 Śmietana kremówka 30 % - 0,5 l  

 Czekolada  

 Mandarynki- lOOg  

 

Sposób wykonania:  
 Czekoladę pokroić w drobną kostkę rozłożyć do pucharków, zalać tężejącą zieloną 

galaretką ( galaretkę rozpuścić 1 szk. gorącej wody)  

 Ubić mikserem 0.51. śmietany kremówki, dodać cukier i tężejącą czerwona galaretkę 

(galaretkę rozpuścić w 2 szk. gorącej wody)  

 Krem wyporcjować na galaretkę  

 Po zestaleniu dowolnie udekorować  
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Krem bawarski 
 

Składniki na 4 porcje  
 Mleko 500 cm3 

 Śmietanka 30% 125 cm3 

 Cukier 30 g 

 Żółtka jaj (3 szt.)  60 g  

 Wanilia 1 laska  

 Żelatyna 8g  

 

Sposób wykonania 

  Namoczyć żelatynę w zimnej wodzie.  

  Zagotować mleko z dodatkiem wanilii.  

  Wybić jaja - oddzielić białka od żółtek.  

  Utrzeć żółtka z cukrem na puszystą masę.  

  Rozpuścić żelatynę w gorącym mleku.  

  Połączyć mleko z masą jajeczną, ciągle ubijając.  

  Ochłodzić masę do lekkiego stężenia.  

  Dodać ubitą śmietankę lekko mieszając.  

  Wyporcjować deser do pucharków.  

  Schładzać krem pod przykryciem przez 3 godziny.  

  Podać udekorowany.  
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Koktajle mleczne 
 

Są to zimne napoje miksowane na bazie startych owoców, ( owoce mogą być 

świeże, mrożone, z puszki) cukru i mleka słodkiego, napojów mlecznych 

fermentowanych lub śmietanki. Czasami także z dodatkiem lodu.  
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