
Ptysie z bitą śmietaną 
Ciasto ptysiowe - składniki:  

 2 szklanki mąki 
 2 szklanki wody 
 1 kostka margaryny (250 g) 
 5 jajek 
 szczypta soli 

Sposób przygotowania:  

W garnku zagotuj wodę z margaryną, dodaj szczyptę soli. Gdy woda z margaryną zacznie wrzeć, 

zmniejsz ogień, od razu wsyp całą mąkę i bardzo energicznie mieszaj. Ciasto jest gotowe wtedy, gdy 

odchodzi od ścianek garnka i ma lekko szklisty wygląd. Zdejmij garnek z ognia, poczekaj, aż ciasto 

lekko przestygnie, i zacznij dodawać po jednym jajku. Cały czas energicznie wieszaj i dodawaj kolejne 

jajko dopiero wtedy, gdy poprzednie jest całkowicie wmieszane w masę ciasta.  

Jeśli chcesz upiec małe ptysie, takie na jeden kęs, nabieraj ciasto na łyżeczkę od herbaty i drugą 

łyżeczką zdejmuj na blachę wyłożoną pergaminem. Między jedną a drugą kulką ciasta zachowaj sporą 

odległość. Wstaw blachę do piekarnika nagrzanego do temp. 200 st. C i piecz ptysie ok. 25 minut.  

Upieczone ptysie odstawić na metalową kratkę aby wystygły i obeschły. Każdy nakłuć z boku, aby 

uszła z niego para. Delikatnie przekroić na pół. 

Bita śmietana - składniki  

 500 ml śmietany kremówki  

 200 g czekolady, stopionej do polania ptysi 

 4 łyżeczki cukru pudru 

 2 łyżeczki żelatyny 

 Ulubione owoce 

Przygotuj mocno schłodzoną śmietankę 30% (36%). Na każde 250 ml śmietanki przygotuj 2 łyżeczki 

cukru pudru i płaską łyżeczkę żelatyny rozpuszczonej w 40 ml cieplej wody. Wlej śmietankę do 

wysokiego naczynia i zacznij ubijać mikserem. Dodaj cukier puder a pod koniec rozpuszczoną w 

ciepłej wodzie żelatynę. Możesz dodać ulubione owoce. 

Krem zielony – wiosenny 

Zacznij od rozpuszczenia galaretki agrestowej w szklance wody i odstawienia jej do wystygnięcia. 
Kiedy zacznie tężeć, ubij nad parą sztywną pianę z czterech białek i połowy szklanki cukru. 

Lekko stężałą galaretkę zmiksuj z pianą z białek. Jeżeli krem okaże się za rzadki, wstaw na kilka chwil 
do lodówki. Przełóż ptysie. 
 


