
SERNIK „LIDIA”

Składniki:

Biszkopt na spód sernika:

 4 jaja

 ½ szklanki mąki kukurydzianej bezglutenowej

 ½ szklanki skrobi ziemniaczanej bezglutenowej

 1 szklanka drobnego cukru kryształu

 3 łyżki gorącej wody

 1 łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia

 szczypta soli

Biszkopt na górę sernika:

 2 jaja

 ¼  szklanki mąki kukurydzianej bezglutenowej

 ¼ szklanki skrobi ziemniaczanej bezglutenowej

 0,5 szklanki drobnego cukru kryształu

 2 łyżki gorącej wody

 1 płaska łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia

 szczypta soli

Masa serowa:

 1 kg sera mielonego

 ¾ szklanki cukru pudru

 2 opakowania słodzonej galaretki truskawkowej bezglutenowej 

 ½ litra gorącej wody

 250 ml śmietanki 36% tłuszczu

 3 łyżki żelatyny uniwersalnej

Kruszonka kokosowa:

 3 łyżki masła 

 3 łyżki cukru pudru

 100 g wiórek kokosowych

Dodatkowo

 1 dżem morelowy lub brzoskwiniowy

 Poncz do nasączenia dolnego biszkoptu (np. woda z sokiem cytrynowym)



Wykonanie biszkoptu:

 Blachę o wymiarach 40 cm x 26 cm x 6 cm wyłożyć papierem do pieczenia

 Zagotować wodę

 Szklanką o pojemności 250 ml odmierzyć suche składniki biszkoptu, przesiać mąkę

 Oddzielić dokładnie żółtka od białek

 Ubić białka na sztywną pianę ze szczyptą soli i cukrem

 Dodać żółtka i zmiksować krótko z pianą z białek

 Wlać 3 łyżki gorącej wody, wymieszać łopatką

 Dodać proszek do pieczenia oraz przesianą mąkę, wymieszać delikatnie ciasto na 
jednolitą masę

 Wylać ciasto do przygotowanej blachy, wyrównać powierzchnię

 Piec w 170  przez 20- 30 min. do uzyskania złotej powierzchni℃
 Biszkopty wystudzić

Przygotowanie masy serowej i składanie ciasta:

 Zgotować wodę,  odmierzyć 0,5 l, wsypać galaretki i mieszać aż dokładnie się 
rozpuszczą. Całkowicie ostudzić .

 Żelatynę upłynnić w 1/3 szklanki gorącej wody i przestudzić (podczas wlewania do 
masy powinna być letnia, aby nie powstały grudki)

 Formę , w której pieczone były biszkopty,  wyłożyć przezroczystą folią spożywczą lub 
papierem do pieczenia (aby ułatwić sobie wyjęcie zastygniętego ciasta).

  Na dnie ułożyć biszkopt z 4 jaj (można go delikatnie nasączyć ponczem)

 Schłodzoną przez co najmniej 12 godz. w lodówce śmietankę ubić na sztywno               
z cukrem pudrem.  Następnie dodać 1/3 ilości sera i delikatnie zmiksować, następnie 
połączyć z kolejnymi partiami sera 

 Wlać galaretki oraz upłynnioną żelatynę i zmiksować na minimalnych obrotach 
miksera lub wymieszać dokładnie szpatułką.

 Wylać masę serową  na biszkopt

 Gdy masa zaczyna tężeć wyłożyć na wierzch biszkopt z 2 jaj (uważamy, bo biszkopty 
bezglutenowe są bardzo kruche)

 Biszkopt posmarować cienką warstwą dżemu

  Wykonać kruszonkę:  na patelni roztopić masło, dodać cukier i wiórki kokosowe. 
Podgrzewać przez chwilę mieszając aż wiórki lekko się zrumienią. Wyłożyć na wierzch 
deseru i wstawić do lodówki  najlepiej na całą noc.

 





Konkurs „Bezglutenowa Biblioteka”

Przepyszny bezglutenowy sernik "Lidia"  ( przepis autorski) upiekły uczennice klasy 3bzp ( zawód 
cukiernik) : Paulina Gajewska, Lidia Florek, Kinga Karpowska, Julia Szpindowska pod kierunkiem 
nauczycielki zawodu Lidii Mazurek. 

Nagroda za „ merytoryczny przepis i oryginalny opis” - zestaw książek i materiałów edukacyjnych  o 
tematyce bezglutenowej trafiła do biblioteki.
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