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N
aleśniki mają wiele postaci. Mniej lub 

bardziej cienkie placki z  mąki i  wody 

(w wersji najuboższej), wzbogacone jaj-

kami i mlekiem, smażone na gorących po-

wierzchniach, znane są w wielu krajach i kulturach. 

Znane już były za czasów rzymskich i greckich. Każ-

dy kraj miał swoje naleśniki. 

Można je podawać na słodko 

lub w wersji wytrawnej. 

Bikswity
Nieduże naleśniki z  bitą 

śmietaną, posypane cukrem 

pudrem są  znane prawie 

w  każdej polskiej cukierni. 

Nazywane są  naleśnikami, 

bikswitami albo omletami. Są to małe omleciki z pie-

czonego biszkoptu nadziewane bitą śmietaną. Ciasto 

przygotowuje się jak na biszkopt i składa je po upie-

czeniu. Ciastka mogą się łamać, jeżeli są pieczone 

zbyt długo albo ostygły zbyt mocno przed złożeniem. 

Można je dekorować sezonowymi owocami, owo-

cami z syropu, krojoną galaretką lub wysmarować 

złożony biszkopt konfiturą albo dżemem i dopiero 

wtedy nadziać bitą śmietaną. Zamiast bitej śmietany 

można użyć kremu cukierniczego.

Do  przygotowania ok. 15  sztuk biskwitów po-

trzebne są: 4 jajka, 48 g drobnego cukru, 60 g mąki 

pszennej, 25 g mąki ziemniaczanej oraz 10 g oleju. 

Do nadziewania i dekoracji można użyć: bitej śmie-

tany, cukru pudru i truskawek. Po oddzieleniu bia-

łek od żółtek należy ubić białka wraz z dodawanym 

stopniowo cukrem na sztywną pianę. Po ok. 2-3 min 

ubijania dodać żółtka i kontynuować ubijanie. Na-

stępnie przy zmniejszonych obrotach mieszać masę 

z dodatkiem oleju, tak by dobrze się połączył. Na ko-

niec dodać przesiane mąki i wymieszać szpatułką. 

Ciasto ułożyć łyżką na  blachach pokrytych papie-

rem do pieczenia. Na jedną porcję potrzeba dwóch 

łyżek ciasta, które należy uformować w  okrągły, 

płaski kształt. Piec w temperaturze ok. 180°C przez 

6-9 min, aż nabiorą lekko złotawego koloru. Od ra-

zu po upieczeniu zdjąć biszkopty z blachy i złożyć 

na pół, np. przy pomocy wałka lub owalnego naczy-

Różne odsłony
naleśników na słodko

Arabski chleb, crêpe suzette, 
crespelle, pancakes oraz tortille 
mają ze sobą wiele wspólnego. 

Przytaczamy kilka przykładów 
naleśników na słodko, które 

mogą być sprzedawane i ser-
wowane w cukierniach.
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nia. Poskładane naleśniki odstawić 

do wystudzenia na kilka minut. Ostu-

dzone nadziewać ubitą na  sztywno, 

schłodzoną śmietaną i  udekorować 

pokrojonymi truskawkami. Wierzch 

posypać cukrem pudrem.

W innym przepisie do ciasta dodaje 

się, oprócz jajek, cukru, mąki, mąki 

ziemniaczanej, także proszek do pie-

czenia i cukier waniliowy. Do ciasta 

nie dodaje się tłuszczu, margaryna 

służy tylko do wysmarowania blach. 

Po oddzieleniu żółtek od białek z 4 ja-

jek żółtka ubić z 45 g cukru i torebką 

cukru waniliowego. 60 g mąki pszen-

nej i 50 g mąki ziemniaczanej wymie-

szać wraz z 8 g proszku do pieczenia. 

Białka ubijać z kolejnymi 36 g cukru, 

dodając jeszcze 60  g  zimnej wody. 

Do  żółtek należy dodawać naprze-

miennie mąki i białka i mieszać deli-

katnie, aż do dokładnego połączenia 

się składników. Na  wysmarowanej 

margaryną blasze formować łyżką 

placki ciasta o średnicy 15 cm i gru-

bości ok. 1 cm. Piec w temperaturze 

180°C przez 7-10  min. Powinny być 

lekko rumiane. Po upieczeniu nale-

ży je zdjąć z blachy i od razu złożyć 

na  pół. Tak przygotowane odłożyć 

do wystudzenia, a następnie nadzie-

wać dowolnie.

W jeszcze innym przepisie do wy-

konania ciasta używa się tylko jajek, 

cukru, mąki pszennej, skrobi ziem-

niaczanej i  szczypty soli. Do  ubija-

nych białek z 3 jaj dodać szczyptę soli, 

a  następnie stopniowo 36  g  cukru. 

Po  ubiciu na  sztywno dodać żółtka 

i na koniec przesiane 45 g mąki pszen-

nej i 10 g skrobi. Formować placki i piec 

podobnie jak w poprzednich receptu-

rach. Nadziewać je śmietaną kremów-

ką ubitą z cukrem pudrem i udekoro-

wać według uznania.

Pancakes 
Amerykańskie naleśniki, czyli panca-
kes, różnią się bardzo od polskich czy 

francuskich. Są dużo grubsze, bardziej 

puszyste. Nie składa się ich, tylko po-

daje ułożone jeden na drugim, w for-

mie wieży, polewa syropem klonowym 

i je jak warstwowe ciasto. Zazwyczaj 

jest to  danie typowo śniadaniowe, 

ale można również serwować je  ja-

ko deser. Można usmażyć mniejsze 

naleśniki lub podawać mniejsze 

porcje, albo podawać je pojedynczo. 

Do przygotowania naleśników używa 

się: mąki pszennej, mleka zamiennie 

z  maślanką, jajek i  proszku do  pie-

czenia. Istnieją też różne odmiany, 

w  których część lub całość mąki za-

stępuje się mąką kukurydzianą. Aby 

otrzymać bardziej puszyste ciasto, 

ubija się białka oddzielnie od żółtek. 

Najbardziej klasycznymi dodatkami 

są syrop klonowy i masło, którymi po-

lewa się stosik gotowych naleśników. 

Dodaje się też często borówki amery-

kańskie, zarówno do przybrania, jak 

i do samego ciasta. Dodane do ciasta 

nadają mu ładny kolor i ciekawy smak. 

Naleśniki można podać również z ma-

słem orzechowym, miodem, konfitu-

rami czy dżemami, można dodawać 

wszelkie owoce świeże lub z syropu, 

bitą śmietanę czy cukier puder. Pier-

wowzór pancakes wywodzi się podob-

no z  placków wykonywanych daw-

niej przez rdzennych mieszkańców 

Ameryki, plemię Navaho. Miały one 

być wykonane z mąki pełnoziarnistej, 

cukru, ze smalcu z dodatkiem wody 

receptura

Naleśniki zagrzewane 
w piekarniku
Składniki
4 jaja 
60 g cukru 
250 g śmietany 
150 g mąki 
60 g tłuszczu do smażenia 
200 g dżemu malinowego 
lub agrestowego 
30 g cukru pudru 
wanilia  
masło do smarowania 

Sposób przygotowania
Żółtka utrzeć z cukrem 
na pulchną masę, a następ-
nie wymieszać je ze śmieta-
ną, z pianą i mąką. Smażyć 
grube naleśniki i układać 
w natłuszczonym rondlu, 
przekładając dżemem. 
Rondel wstawić do piekarni-
ka i zagrzać. Po podgrzaniu 
posypać cukrem pudrem 
z wanilią.
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Lody o smaku Crêpe Suzette

Roberto Giacobbi proponuje lody, które na-
zywa Glace alla Crêpe Suzette. Według nie-
go, by otrzymać lody o takim smaku, są dwie 
drogi. Pierwszą jest użycie składników uży-
wanych do  zrobienia naleśników i  przysto-
sowanie ich do  zrobienia lodów. Drugą jest 
wykonanie lodów na  bazie składników sosu 
i dodanie do nich kawałków naleśników. Gia-
cobbi przygotował lody z sokiem z pomarań-
czy, cytryny, likierem, sacharozą i  masłem 
oraz oczywiście ze  składnikami bazowymi 
potrzebnymi do zrobienia lodów. Użył: 5000 g 
soku z  pomarańczy, 1000 g  soku z  cytryn, 
2100 g  sacharozy, 300 g  syropu glukozowe-
go 42DE, 600 g  chudego mleka w  proszku, 
50  g  neutro, 700 g  masła, 250 g  likieru i   po-
krojonych naleśników. Procedura przewiduje 
niską pasteryzację, która zapewnia częściowe 
podgotowanie likieru przez kilka minut, ale 
bez flambirowania. Po  lekkim obniżeniu za-
wartości alkoholu, po  odpowiednim dojrze-
waniu, mieszanka jest zmrażana. Kawałeczki 
naleśników dodaje się podczas fazy ekstrakcji 
lodów. Temperatura przechowywania w wa-
nience powinna wynosić ok. -16º/-18ºC.w
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lub mleka oraz z przypraw i suszonych owoców. Tak 

ugniecione ciasto pieczono na ogniu.

Tradycyjna receptura na pancakes zawiera: 180 g 

mąki pszennej, 2 jajka, 50 g masła, 275 ml mleka, 

50 g cukru, 3 g soli, 12 g proszku do pieczenia, 125 g 

borówek amerykańskich, oliwę. Do gotowych nale-

śników: syrop klonowy, 10  g  masła. Można dodać 

do ciasta wanilię. Jajka ubijać z cukrem, aż do otrzy-

mania jasnej masy. Następnie dodać roztopione 

i ostudzone masło. Po dokładnym połączeniu dodać 

ciepłe mleko lub opcjonalnie maślankę. W tym mo-

mencie można też dodać wanilię. Całość dokładnie 

ubić. Osobno należy przesiać mąkę, proszek do pie-

czenia i sól, a następnie dodać masę mokrą i powoli 

mieszać ręcznie lub mikserem. Zbyt szybkie lub zbyt 

długie mieszanie może spowodować, że naleśniki 

po usmażeniu staną się gumowate. Na koniec dodać 

borówki, które można zastąpić np. bananami, lub 

przyrządzić gładkie naleśniki bez owoców. Gotową 

masę odstawić na kilka minut. Masę nakładać łyżką 

na średnio rozgrzaną patelnię, tworząc maksymalnie 

10-centymetrowy naleśnik. Pancakes smażyć na śred-

nim ogniu z jednej strony, aż  powstaną pęcherzyki, 

po czym przełożyć na drugą stronę i dosmażyć. Po-

winny być rumiane z obu stron i dosmażone w środ-

ku, całość smażenia to ok. 3-4 min. Usmażone nale-

śniki układać w stosik i na koniec położyć na jego 

wierzchu masło i polać całość syropem klonowym.

Można też przygotować pancakes z  dodatkiem 

czekolady i kakao. 225 g przesianej mąki, 70 g cukru, 

szczyptę soli, 30 g kakao oraz 8 g proszku do pie-

czenia zmiksować. Następnie dodać 2 jajka. Po ich 

zmiksowaniu wlać 80 g roztopionego i ostudzone-

go masła oraz 230 g mleka. Do gotowej masy dodać 

pół szklanki startej czekolady. Smażyć tak samo jak 

klasyczną wersję. Można podawać z syropem klono-

wym, bitą śmietaną, owocami lub posypkami.

Włoskie naleśniki
Do ciasta używa się jajek, mąki i mleka. Można je aro-

matyzować dodatkowo kawą, startym cynamonem, 

wanilią, rumem lub koniakiem. Smaży się na patelni 

wysmarowanej masłem, a nadziewa kremem czeko-

ladowo-orzechowym. Już wysmarowane kremem, 

składa na  cztery i  posypuje cukrem pudrem. Na-

leśniki można też nadziewać marmoladami i dże-

mami, jako że sam przepis na ciasto jest przepisem 

bazowym. Można podawać je składane na cztery, 

zwinięte w  rulon lub formować torty, układając 

stosik z większej liczby naleśników i przekładając 

je różnymi nadzieniami.

Ubić 3 jajka, następnie dodać 500 ml mleka i ubijać 

razem z jajkami. Do masy przesiać 250 g mąki 

i ubić przy pomocy rózgi, aż do otrzymania 

gładkiej i  płynnej masy. Gotową masę 

przykryć folią i  odstawić do  lodówki 

na ok. pół godziny. Naleśniki smażyć 

z obu stron na delikatnie wysmaro-

wanej masłem patelni. Na usma-

żonych naleśnikach rozsmarować 

krem czekoladowo-orzechowy 

po całej powierzchni. Wysmaro-

wane złożyć na cztery i posypać 

cukrem pudrem.

Crêpe Suzette
Crêpe Suzette, czyli naleśniki 

francuskie, są we Francji produk-

tem tradycyjnym, zarówno w  cu-

kierniach, jak i  specjalnych naleśni-
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karniach – Les Crêperies. Bywają też 

sprzedawane w  budkach i  wózkach 

jako typowy street food. Naleśni-

ki francuskie według legend 

miały powstać w  Księ-

stwie Monako w  re-

stauracji Café de Paris, 

szefa kuchni Auguste 

Escoffiera. Miały po-

wstać przypadkiem 

jako wynik błędu 

pomocnika Henrie-

go Charpentiera, 

który miał pomylić 

dozowanie likierów, 

co  spowodowało nie-

zamierzony zapłon. Nie 

było czasu na poprawki, 

a  naleśniki okazały się 

sukcesem i w ten sposób mia-

ła powstać technika flambage, czyli 

flambirowania. 

Do wykonania Crêpe Suzette potrze-

ba: 250 g mąki, szczypti soli, 2 jajek, 

2  żółtek, 500 ml  mleka, 36  g  cukru, 

2  łyżek likieru pomarańczowego, 

3 kropli ekstraktu waniliowego i 100 g 

masła. Do  sosu dodać: 150 g  masła, 

36 g cukru, skórkę startą z cytryny, 100 ml 

soku z  mandarynek i  skórkę z  nich 

startą, 75 ml likieru pomarańczowego 

oraz 50 ml koniaku. Do przesianej mą-

ki dodać jajka i wyrobić masę. Dolewać 

stopniowo mleko, kontynuując wyra-

bianie. Masa powinna mieć konsysten-

cję rzadkiej śmietany. Dodać pozosta-

łe składniki, oprócz masła, wymieszać 

i  odstawić na  godzinę do  lodówki, 

przykrywając uprzednio miskę. Po tym 

czasie do masy dodać 15 g zrumienio-

nego, stopionego masła. Jeżeli ciasto 

jest za gęste, można dodać odrobinę 

ciepłej wody. Naleśniki smażyć na po-

zostałym maśle. Powinny być bardzo 

cienkie. Po usmażeniu należy trzymać 

je w cieple. W tym czasie przygotować 

sos. Do  rozpuszczonego masła do-

dać cukier, a gdy się zazłoci – dodać 

sok i  skórkę z  mandarynek, skórkę 

z cytryny oraz likier pomarańczowy. 

Całość należy zagotować, po  czym 

zmniejszyć ogień. Odlać połowę so-

su, którym nasącza się naleśniki. Na-

sączone złożyć dwa razy i podgrzewać 

w pozostałym sosie. Na koniec polać 

je koniakiem i podpalić. Należy poda-

wać płonące. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 

receptura

Biszkoptowe naleśniki 
smażone 
Składniki
300 g mąki 
180 g cukru pudru
12 g proszku do pieczenia
szczypta soli
75 g margaryny
345 g mleka
2 jajka
bita śmietana
maliny
czereśnie 
cukier puder

Sposób przygotowania
Przesiać mąkę z cukrem 
pudrem, proszkiem 
do pieczenia i ze szczyptą 
soli. Stopniowo dodawać 
rozpuszczoną i ostudzoną 
margarynę, mleko i jajka. 
Wszystko razem miesić 
w mikserze, aż do otrzy-
mania jednolitej masy. 
Naleśniki smażyć na mocno 
rozgrzanej patelni i odkła-
dać usmażone na talerz. 
Na usmażonym naleśniku 
ułożyć bitą śmietanę, maliny 
i czereśnie i przykryć drugim 
naleśnikiem. Wierzch posy-
pać cukrem pudrem. 

Tekst: JOANNA EJSMONT
dziennikarka, znawczyni włoskiej kultury

Jak dowodzą badania 
przeprowadzone u naszych 
klientów, czas potrzebny 
na wykonanie codziennych 
czynności ulega skróceniu aż o

42%

SYSTEM ZINTEGROWANY 

Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

DLA PIEKARNI, CUKIERNI 

I INNYCH FIRM PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO

Oferowany przez naszą firmę 

program „AXEL” powstał na bazie 

doświadczeń zdobytych przez 

naszych informatyków podczas 

pracy w piekarniach. Posiadamy 

dogłębną znajomość tematu, 

co pozwala nam na tworzenie 

rewelacyjnego programu.
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783 040 969 

Centrala (Południe)
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