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Z
nane są różne wariacje sernika, najczęściej 

sernik pieczony lub sernik na zimno. Jednak 

pomimo wielu odmian tego deseru na ba-

zie sera, na jego końcowy sukces w postaci 

akceptacji konsumenta składa się wiele czynników, 

wśród których najważniejszy 

to  jakość surowców. Sernik 

jest słodkim deserem, któ-

rego podstawowym skład-

nikiem jest ser twarogowy. 

Dobry ser twarogowy po-

wstaje z ukwaszonego mle-

ka krowiego, które również 

musi wykazywać wysoką 

jakość. Ser twarogowy, czy-

li główny składnik sernika, 

jest serem niedojrzewają-

cym, nazywanym potocznie 

serem białym. Powstaje w wyniku obróbki skrzepu 

mleka odtłuszczonego lub znormalizowanego pod 

względem zawartości tłuszczu, czasem maślanki 

lub mieszaniny maślanki i mleka, skoagulowanego 

na  skutek ukwaszenia przez kultury bakterii fer-

mentacji mlekowej do kwasowości czynnej odpo-

wiadającej punktowi izoelektrycznemu białek frakcji 

kazeinowej.

W sprzedaży dostępne są twarogi chude, półtłu-

ste i tłuste. Jednak pomimo toczących się dyskusji 

na temat roli tłuszczu w powstawaniu chorób die-

tozależnych, to na potrzeby sernika warto wybrać 

twaróg tłusty. Wówczas tłuszcz obecny w  serniku 

nada pełny smak deserowi, a  doznania związane 

z gładką konsystencją zrekompensują kilka dodat-

kowych kalorii. 

Na czym polega fenomen sernika?
Sernik jest specyficznym deserem, bez którego trud-

no sobie wyobrazić uroczystość rodzinną lub inną 

imprezę okolicznościową. Jest to rodzaj deseru opar-

tego w głównej mierze na serze białym. Swoją nazwę 

Receptura
na idealny sernik

Współczesne cukiernictwo ob-
fituje w różnorodne propozycje 

słodkich deserów. Z czekoladą 
czy bez, z owocami, bakaliami, 
na zimno, na ciepło, ze spodem 
lub bez – wybór jest ogromny, 

a wszystkie te możliwości odno-
szą się do bohatera niniejszego 

artykułu, jakim jest sernik.
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zawdzięcza on głównemu surowcowi, z którego po-

wstaje. W potocznym języku ten serowy deser nazy-

wany jest także serowcem lub serownikiem. Jednak 

bez względu na użytą nazwę, każdy konsument wie, 

jakiego deseru powinien się spodziewać. Naturalnie 

składnikiem sernika może być ciasto kruche ułożone 

na spodzie deseru lub pokruszone na powierzchni. 

Jednak wówczas należy sernik podać pieczeniu tak, 

aby wszystkie elementy tego słodkiego serowego 

przysmaku były zdatne do  spożycia. Obok serni-

ków pieczonych, znaczącą pozycję w asortymencie 

zajmują także serniki na zimno, podawane często 

z owocami, galaretką czy ubitą śmietaną. Na ogół 

serniki na zimno goszczą na stołach w okresie wio-

senno-letnim, natomiast serniki pieczone serwowa-

ne są na ciepło z gałką lodów waniliowych w okresie 

jesienno-zimowym. Składnikiem sernika jest biały 

ser. Jednak ser to nie wszystko. Do głównych skład-

ników należą również: świeże jaja kurze, cukier 

oraz masło. Ponadto do ukształtowania właściwej 

tektury oraz smakowitości serowego deseru należy 

dysponować: niewielką ilością mąki pszennej lub 

mąki ziemniaczanej, olejkiem wanilinowym lub wa-

niliną, substancją spulchniającą w postaci proszku 

do pieczenia. Zastosowanie mąki pszennej lub mąki 

ziemniaczanej pozwoli na otrzymanie zwartej masy 

serowej, która po upieczeniu utworzy spójny deser 

o  miękkiej teksturze. Ważnym elementem tego 

deseru są także bakalie, takie jak: rodzynki, skórka 

pomarańczowa, daktyle czy orzechy. Mogą być one 

dodawane do masy serowej lub można nimi posypać 

powierzchnię deseru.

Sernik idealny, czyli jaki?
Sernik jest deserem bardzo wymagającym, gdyż 

jego wykonanie jest wieloetapowe, a powodzenie 

zależy nie tylko od wysokiej jakości surowców, ale 

także od poprawności wykonania oraz prawidło-

wej pracy pieca, w  przypadku sernika pie-

czonego. Klasyczny sernik do  pieczenia 

nastręcza dużo większej trudności 

w  porównaniu z  sernikiem na  zim-

no powstającym na bazie substan-

cji żelującej. W przypadku sernika 

na zimno raczej nie ma takiego eta-

pu, w którym można popełnić błąd 

zaważający na  smakowitości tego 

deseru, dlatego warto scharaktery-

zować koncepcję sernika idealnego, 

który należy upiec.

Dosyć trudno jest określić, jaki jest 

idealny sernik. Jak zwykle jest to kwe-

stia indywidualnych upodobań. W od-

powiedzi na postawione pytanie zapewne 

znalazłyby się takie określenia, jak: puszysty, 

miękki, mokry oraz wyrośnięty. Zatem co zrobić, 

aby uzyskać taki stan rzeczy, a wymienione określe-

nia charakteryzowały jeden deser? Sprawa nie jest 

prosta, gdyż wymaga spełnienia kilku warunków 

jednocześnie. Jedni lubią sernik o zwartej, twardej 

teksturze, a  dla innych idealny sernik jest miękki 

i rozpływa się w ustach. W związku z tym wykona-

nie idealnego deseru to nie lada wyczyn nawet dla 

wytrawnego cukiernika. Idealny sernik jest wypad-

kową dobrej jakości składników, w tym głównie sera 

białego, umiejętności cukiernika czy wykonawcy oraz 

sprawności technicznej sprzętu wykorzystywanego 

do jego wypieku.

Odpowiedni ser
Na półkach sklepowych jest całkiem spory wybór 

gotowych mas serowych na sernik. Można natural-

nie po nie sięgnąć, jednak należy się liczyć z faktem, 

że gotowa masa serowa może zawierać substancje 

dodatkowe do żywności w postaci stabilizatorów, 

których obecność nadaje masie gładką, smarowną 

konsystencję. Jednak jeżeli ma się ochotę na praw-

dziwy „domowy” sernik, to chyba warto wybrać bia-

ły ser z polskiego mleka. Co ważne, ser musi mieć 

odpowiednią temperaturę, podobnie jak pozostałe 

składniki receptury. Najlepiej, aby składniki osią-

gnęły temperaturę pokojową, czyli taką, w której 

ciasto będzie przygotowywane. Zastosowanie zim-

nych składników negatywnie wpłynie na  proces 

wyrabiania masy serowej oraz jej napowietrzenie, 

a sernik w czasie pieczenia może popękać, zostawia-

jąc w efekcie nieestetyczną powierzchnię. Wracając 

do sera białego, należy dołożyć wszelkich starań, aby 

jego konsystencja była jak najgładsza i aksamitna. 

Taki stan można osiągnąć poprzez staranne zmie-

lenie sera w maszynce, na bardzo drobnych, „ma-

kowych” oczkach. Aksamitny ser można otrzymać 
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Idealny sernik jest 
wypadkową dobrej 

jakości składników, w tym 
głównie sera białego, 

umiejętności cukiernika 
czy wykonawcy 
oraz sprawności 

technicznej sprzętu 
wykorzystywanego 

do jego wypieku.
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po dwu-, a najlepiej trzykrotnym powtórzeniu tego 

zabiegu. W końcu nic tak nie zepsuje smaku sernika 

oraz doznań podczas jego spożycia jak wyczuwal-

ne grudki sera. Sernik musi być gładki i rozpływać 

się w ustach. Oczywiście, jeżeli nie ma się czasu lub 

ochoty na pracochłonne mielenie sera, można się 

posiłkować gotowymi masami serowymi. Jednak 

czasami warto zainwestować trochę czasu i ener-

gii, aby mieć satysfakcję w postaci sernika na bazie 

polskiego sera białego własnoręcznie zmielonego.

Pozostałe składniki
Oprócz sera potrzebne będą jeszcze jaja oraz cu-

kier. W przypadku przygotowania sernika na każ-

dy kilogram sera należy użyć około 4-5 jaj. W tym 

przypadku pełnią one rolę czynnika emulgującego 

oraz spulchniającego, zatem ich 

użycie jest niezbędne. Ponadto 

żółtka zagwarantują kremową 

czy lekko żółtą barwę deserowi. 

Dlatego najlepiej do sernika użyć 

jaja od  kur skarmianych natu-

ralnymi paszami, bez dodatku 

uzupełniających mieszanek pa-

szowych na bazie syntetycznych 

związków. Żółtka należy dokład-

nie oddzielić od  białek i  utrzeć 

wraz cukrem. Należy szczegól-

nie uważać, aby do  białek nie 

przedostały się nawet niewiel-

kie porcje żółtka, które utrudnią wytworzenie pia-

ny. Po dodaniu cukru do żółtek należy zadbać, aby 

dokładnie rozetrzeć cukier, gdyż kryształki w masie 

serowej są niedopuszczalne. Na tym etapie można 

także zadbać o aromat deseru, dodając cukier wa-

nilinowy. Do utartej masy jajecznej trzeba stopnio-

wo dodawać zmielony ser. Jednak takie ucieranie 

lub miksowanie masy serowej powinno trwać jak 

najkrócej, gdyż im  większy stopień napowietrze-

nie masy serowej, tym większe ryzyko szybkiego 

i spektakularnego opadnięcia deseru po upiecze-

niu. Do masy serowej dodaje się również niewielką 

ilość mąki pszennej, mąki ziemniaczanej lub po pro-

stu budyniu wanilinowego. Jednak i na tym etapie 

należy uważać, i nie przesadzać z dodatkiem tych 

składników. Mąka dodana do masy serowej zapewni 

jej zwartą i gęstą konsystencję, jednak jej nadmiar 

zadziała całkowicie odwrotnie, sprawiając, że sernik 

będzie się kruszył. Do utartej masy serowej należy 

także dodać olejek wanilinowy, startą skórkę z cytry-

ny lub pomarańczy, a na sam koniec pianę z ubitych 

białek stabilizowaną dodatkiem cukru. Mieszanie 

masy serowej z  ubitą śmietaną należy sprawnie 

przeprowadzić i zakończyć, kiedy cała masa serowa 

będzie miała gładką i puszystą konsystencję.

Pieczenie sernika
Masę serową po  dokładnym 

wymieszaniu należy przełożyć 

do  formy wyłożonej papierem 

do pieczenia, który należy dokład-

nie natłuścić, aby sernik po upie-

czeniu bez problemu można było 

wyjąć z formy. Kolejnym krokiem 

przygotowania sernika jest chyba 

najbardziej czasochłonny etap, 

czyli wypiek. Sernik należy piec 

w temperaturze 160-180°C przez 

około 45-50 minut. Podany zakres 

temperaturowy jest nieco dyskusyjny, gdyż zda-

niem wielu praktyków optymalna temperatura 

pieczenia sernika powinna być nawet nieco niż-

sza niż 160°C, maksymalnie 150°C. O ile deser nie 

posiada „grubego”, kruchego spodu, o tyle wyższa 

temperatura wypieku jest po prostu bezzasadna. 

Co więcej, pod wpływem wyższej temperatury ma-

sa serowa zasobna w pianę z białek ma tendencję 

do szybszego zwiększania swojej objętości, ale ten 

„efekt wow” można obserwować tylko w  trakcie 

pieczenia. Reguła jest prosta, im sernik szybciej 

wyrośnie, tym równie szybko i  spektakularnie 

opadnie, tworząc nieestetyczne wysokie boki 

i wklęśnięty środek.

Temperatura

Temperatura podczas pieczenia nie może być zbyt 

wysoka, gdyż im wyższa temperatura, tym sernik 

rośnie szybciej, a w rezultacie szybko opada. W cza-

sie pieczenia należy ogrzewać zarówno górę, jak 

i dół ciasta tak, aby całość była wypieczona, a spód 

zbytnio się nie przypiekł. W przypadku pieczenia 

sernika na ogół nie stosuje się termoobiegu ciepła 

w  piekarniku. Tu  należy pamiętać, że  nie ma  się 

do czynienia z typowym ciastem, którego wypie-

czenie wymaga uruchomienia tej funkcji piekar-

nika.
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Różne rodzaje sernika

Sernik może być wykonany na kruchym spo-
dzie, pokruszonych herbatnikach lub kraker-
sach. W  przypadku tego pierwszego należy 
pamiętać o konieczności podpieczenia takiego 
spodu, aby mieć pewność, że nie będzie on su-
rowy. Na  potrzeby wykonania klasycznego 
pieczonego sernika należy wybrać ser biały, 
najlepiej tłusty lub półtłusty, o  niezbyt dużej 
kwasowości, gdyż ten kwaśny smak będzie 
trudno wyeliminować z  wyrobu końcowe-
go. Decydując się na ser chudy, należy liczyć 
się z tym, że gotowy sernik będzie się kruszył 
i nie będzie tak smaczny jak jego odpowiednik 
na bazie sera tłustego. Sernik na bazie tłustego 
sera cechuje się pełnią smaku, gładką, kremo-
wą konsystencją, a jego powierzchnia nabiera 
połysku. W  końcu smakowitość ciasta oraz 
deserów jest uzależniona od zawartości tłusz-
czu, który jest nośnikiem smaku.w
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Wilgotność

W  czasie pieczenia można zadbać o  soczystą 

konsystencję deseru po upieczeniu, a w tym celu 

należy podnieść wilgotność w komorze wypieko-

wej pieca. W piecach specjalistycznych osiąga się 

ją przez uruchomienie zaparowania komory, nato-

miast w piekarniach, które stanowią wyposażenie 

gospodarstw domowych, można posiłkować się, 

wstawiając szklankę z wodą do piekarnika. Symp-

tomem świadczącym, że sernik jest już upieczony, 

jest zarumienienie powierzchni deseru oraz ścięcie 

masy serowej.

Studzenie sernika
W przypadku sernika nie ma obawy przed powsta-

niem typowego zakalca. Rozgrzana masa serowa na-

wet po wyłączeniu grzałek piekarnika jeszcze jest 

w trakcie pieczenia. Dlatego do całkowitego ostu-

dzenia sernika potrzebnych jest kilka godzin. Sam 

wypiek to nie wszystko, gdyż pomimo wielu teorii 

na temat, czy wyjmować sernik po upieczeniu, czy 

też proces studzenia prowadzić równolegle ze stu-

dzeniem piekarnika, to chyba najbliższa ideału jest 

ta druga. Sernik należy studzić w piekarniku przy lek-

ko uchylonych drzwiach, gdyż zbyt gwałtowne obni-

żanie temperatury deseru serowego wpłynie na jego 

opadanie w czasie studzenia. Następnie studzenie 

należy kontynuować w chłodnym pomieszczeniu, 

a na końcu w lodówce.

Dekorowanie
Naturalnie po ostudzeniu sernika można przystąpić 

do jego dekoracji. W tym przypadku panuje pełna do-

wolność, nieskrępowana konwenansami. Wszystko 

na tym etapie jest kwestią upodobań konsumenta 

oraz dostępności elementów dekoracyjnych. W tym 

celu można użyć słodkiego musu malinowego, rozto-

pionej białej lub deserowej, gorzkiej czekolady. Można 

też wybrać najprostszy wariant, czyli cukier puder. Ca-

łość może dopełnić dekoracja z bakalii czy orzechów.

Podsumowanie
Idealny sernika można uzyskać, tylko i  wyłącznie 

dysponując surowcami najlepszej jakości oraz po-

stępując według sztuki cukierniczej, pamiętając przy 

tym o kilku drobnych niuansach. W końcu liczy się 

smakowitość deseru oraz jego estetyczny wygląd ze-

wnętrzny. Ważne, aby po zjedzeniu sernika odczuwać 

zadowolenie i satysfakcję, wówczas taki deser zasłu-

ży na miano idealnego.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.


