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LEMON PIE / „CIASTO CYTRYNOWE” 

 

Propozycja podania z kremem cytrynowym i limonką 

Składniki  ciasto puff pastry 

Przed użyciem należy rozmrozić ciasto i prace z ciastem należy rozpocząć po osiągnięciu zalecanej temperatury. 

Rozwałkować ciasto na 2 mm. Włóż do formy ciasto w razie potrzeby odetnij wystające krawędzie, aby uzyskać 

gładką krawędź.  

Piec przez 25 minut w temperaturze 200 ° C.    Następnie ochłódź wypieczone ciasto i pokryj białą czekoladą. 

Składniki i dodatki na krem cytrynowy 

125 g masła 

175 g cukru 

4 żółtka jaj 

1,2 dl soku z cytryny (3-4 cytryny) 

Roztop delikatnie masło na patelni, zdejmij z pieca, dodaj i wymieszać z nim cukier. Następnie dodaj żółtka  

i mieszaj au bain-Marie, aż będzie miało konsystencję gęstej śmietany. Dodaj i wymieszaj sok z cytryny  

i doprowadzaj wolno do temperatury wrzenia, ale nie gotuj! Mieszaj, jednocześnie pozwalając, aby stygło. 

Składniki i dodatki na ciasto  cytrynowe 

140 g masła (temperatura pokojowa) 

140 g cukru 

2 duże jajka 

skórka z cytryny (1 cytryna) 

140 g mąki  
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Nagrzej piekarnik do 180 ° C. Wymieszaj masło i cukier w dużej misce, aż mieszanina będzie roztopiona  

i jasnożółta. Wymieszaj jajka z mieszanką i dodaj skórkę z cytryny. Przesiej mąkę i dodaj do mieszanki zamieszaj.  

Dodaj mieszaninę do wypieczonych korpusów z ciasta croissant, wstaw je do małych form silikonowych 

następnie dopełnij je kremem z cytryny. Piec przez około 13 minut. 

Po ostudzeniu dekoruj  np. posyp całość cukrem pudrem na wierzchu. 

Wskazówka dotycząca: dodaj trochę konfitur na dno ciasta. Dekoruj w uznania. 
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