
Z różnych stron świata
cukiernictwo i piekarstwo 4/2018

36

Lemon curd
Bogactwo i wyrazistość smaku

Lemon curd to cytrynowy krem, który można wykonać 
w prosty i szybki sposób. Deser jest znany i ceniony na 

całym świecie. Przedstawiamy historię oraz receptury na 
wykonanie tego słodko-kwaśnego kremu.

L
emon curd to gęsty, aromatyczny krem o pięk-

nym, żywym, żółtym kolorze. Nadaje się za-

równo do smarowania tostów, ciastek, jak i na-

dziewania, przekładania ciast oraz wszelkich 

deserów. Jest łatwy do przygotowania i nie wymaga 

wielu składników. Jest on znany również jako lemon 

cheese, co w wolnym tłumaczeniu oznacza cytrynowy 

twaróg lub cytrynowy ser.

Historia lemon curd
Lemon curd pochodzi z Anglii, gdzie już w XIX w. był bar-

dzo popularny. Początkowo przygotowywano go w do-

mu, w małych ilościach, gdyż nie można było go prze-

chowywać tak długo, jak np. marmoladę. Używany był 

głównie do smarowania kanapek, tostów, ciasteczek, 

biszkoptów czy tradycyjnych kruchych bułeczek, czyli 

scones. Scones posmarowane lemon curd były podawane 

najczęściej do popołudniowej herbaty. Dzisiaj nadaje 

się on doskonale do nadziewania przeróżnych wypie-

ków, rogalików, babeczek, ciast i ciasteczek, np. do tart, 

tartaletek. Może być dodawany do jogurtów czy do de-

serów na łyżkę, np. podając z bitą śmietaną, budyniem 

czy kremem cukierniczym. Przykładowym deserem 

z wykorzystaniem lemon curd jest mus. Przygotowu-

je się go, mieszając lemon curd razem z bitą śmietaną 

(z odrobiną żelatyny) i bezą włoską z białek oraz 

syropem cukrowym. Gotową masę układa się 

w szklaneczkach i odstawia do stężenia. Jednym 

z bardziej popularnych ciast w Wielkiej Brytanii 

i w Stanach Zjednoczonych był niegdyś lemon 

meringue pie, czyli ciasto z nadziedziem lemon 

curd przykryte bezą.

Różnorodność kremu
W  odróżnieniu od  innych kremów lemon curd 

ma zdecydowanie większą zawartość soku i skór-

ki z cytryny, co nadaje mu o wiele bogatszy smak 

i aromat. Tradycyjna receptura zawiera oprócz so-

ku i startej skórki z cytryn, cukier, jajka i masło. Taki 

krem jest bardziej gładki i kremowy. Doskonale na-

daje się do smarowania. Kremy, których używa się 

do nadziewania ciast, przygotowuje się z mniejszej 

ilości masła lub całkowicie bez jego dodatku. Do za-

gęszczenia używa się wtedy skrobi, np. kukurydzia-

nej lub ziemniaczanej albo mąki. Krem jest wtedy 

mniej tłusty. Istnieje też wersja lemon curd bez jajek. 

Zamiast cytryn można użyć innych cytrusów, a na-

wet mango czy jeżyn. Jest mnóstwo różnych wersji 

tego kremu. Lemon curd zazwyczaj przygotowuje się 

w niewielkich ilościach ze względu na to, że nie mo-

że być zbyt długo przechowywany, chociaż obecnie 

można go też mrozić. W produkcji przemysłowej, 

by przedłużyć termin przechowywania, dodaje się 

konserwanty. Cytryny, z których przygotowuje się 

lemon curd, powinny pochodzić z upraw, w których 

nie stosuje się oprysków chemicznych. Należy je też 

dobrze umyć i sparzyć skórki.
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Słodsza wariacja lemon curd
Inna wersja, trochę bardziej słodka, przewiduje dodanie 

zagęstnika w postaci skrobi kukurydzianej. Na 3 cytry-

ny, 3 jajka, 2 żółtka i 100 g masła dodaje się 220 g cukru 

i 30 g skrobi. Przygotowanie rozpoczyna się od starcia 

skórek ze wszystkich cytryn. Następnie wyciska się i fil-

truje sok, do którego należy dodać skrobię. Pokrojone 

w kawałki masło rozpuszcza się kąpieli wodnej. Do roz-

puszczonego masła należy wsypać cukier i mieszać, go-

tując. Ubite rózgą jajka (żółtka i białka razem) dodaje się 

do masła z cukrem. Cały czas mieszając, dodaje się sok 

z cytryn ze skrobią i tartą skórkę. Krem gotuje się na ma-

łym ogniu, aż zgęstnieje. Należy nie gotować na zbyt du-

żym ogniu, by jajka się nie ścięły. Krem nie może wrzeć. 

Gotowy krem przeciera się na sicie, by wyeliminować 

kawałki skórki i ewentualne grudki. Można go zamro-

zić lub przechowywać przez kilka dni pod przykryciem. 

Do wykonania kremu według tej receptury można użyć 

np. pomarańczy czy mandarynek albo połączyć różne 

cytrusy, wtedy będzie on mniej kwaśny.

Inne wersje receptur
Do przygotowania kremu bez użycia jajek potrzeba 

120 g soku z cytryn (2-3 cytryny), 80 g drobnego cukru, 

20 g skrobi kukurydzianej, skórkę startą z 1 cytryny, 

20 g masła, 20 g limoncello, które można zastąpić 140 

g soku z cytryn. Przefiltrowany sok z cytryn łączy się, 

Klasyczna receptura na lemon curd 

Do  przyrządzenia klasycznego lemon curd 
potrzeba 125 g  soku z  cytryn, startą skórkę 
z jednej cytryny, 2 jajka, 2 żółtka, 100 g masła, 
150 g cukru. Do roztopionego w garnku masła 
należy dodać startą skórkę. W misce ubija się 
jajka, żółtka i  cukier. Ubite dodaje się do  roz-
puszczonego masła. Dolewa się również prze-
cedzony sok z cytryn. Całość należy gotować 
na średnim ogniu, ciągle mieszając, przez kilka 
minut, aż  zgęstnieje. Można dodać szczyptę 
kurkumy, która wzmocni kolor, bez zmiany 
smaku. Gotowy krem przekłada się do słoicz-
ków, zamyka i ustawia na wieczku. Tak przy-
gotowany krem można przechowywać mak-
symalnie 2 tygodnie w lodówce.w
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dokładnie mieszając ze skrobią. Dodaje się limoncello 

lub zamiennik w postaci soku z cytryn, tartą skórkę 

i cukier. Całość podgrzewa się na małym ogniu, cią-

gle mieszając. Gdy krem zaczyna gęstnieć, należy 

dodać pokrojone masło i gotować nadal, energicznie 

mieszając, aż do otrzymania odpowiedniej gęstości. 

Schłodzony przechowuje się w szklanym naczyniu 

w lodówce przez maksymalnie kilka dni.

Według innej wersji kremu do soku i skórki star-

tej z 3 cytryn dodaje się 2 żółtka i 2 jajka, łyżkę skrobi 

kukurydzianej lub ziemniaczanej oraz 200 g cukru. 

Wszystko razem należy dokładnie wymieszać rózgą 

i gotować przez około dwie minuty w garnku z grubym 

dnem, na małym ogniu. Przez cały czas gotowania 

należy mieszać krem. Pod koniec gotowania, gdy krem 

już zgęstnieje, dodaje się łyżkę delikatnej oliwy. Bez 

dodatku oliwy krem również będzie dobry. Lemon curd 

przekłada się do słoiczków, zamyka i ustawia na wiecz-

kach. Można go przechowywać do 7 dni w lodówce. Tak 

przygotowany mus można wzbogacić rozmarynem 

i użyć go na przykład do przyrządzenia tarty cytry-

nowej. Krem można przetrzeć przez drobne sitko lub 

przy użyciu blendera. Wersja lemond curd bez masła 

zawiera w przepisie 2 cytryny, 2 jajka, 100 g cukru i pół 

łyżki skrobi. Sok i startą skórkę z cytryn miesza się z cu-

krem i skrobią w garnku. Dodaje się ubite jajka i gotuje 

na małym ogniu, ciągle mieszając. Gdy zgęstnieje, jest 

gotowy. Lemon curd można też aromatyzować wanilią 

lub cukrem wanilinowym. 
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Piśmiennictwo dostępne u autorki.

Receptura Leonarda di Carla 

Leonardo di Carlo przygotowuje lemon curd, 
miksując 200 g cukru z 15 g startej skórki z cyt-
ryny. Dodaje 120 g jajek i 50 g żółtek, miesza i go-
tuje. Następnie zdejmuje z ognia, dodaje 110 g 
masła, miesza dokładnie za pomocą miksera, 
na koniec dodaje 70 g soku z cytryny i dokład-
nie miesza. Wstawia do lodówki i pozostawia 
w niej na całą noc, by masa się skrystalizowała.w
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Tekst: JULIA HOTLIŃSKA, koneserka włoskich smaków


