
Domowe tiramisu 

Składniki 

Na formę o wymiarach 18 x 18 cm 

Biszkopty 

3 jajka (1), oddzielnie białko i żółtko 

 

90 g miodu (2) (skrystalizowany, kremowany, najlepiej rzepakowy) 

 

120 g mąki orkiszowej typ 700 (lub podobny) 

 

Krem  

400 g mascarpone (najlepiej domowego, przepis tutaj) 

3 duże jajka albo 4 małe (1) 

50 g miodu (2) 

szklanka espresso 

 

kakao do posypania (3) 

 

Wykonanie 

1. Biszkopty: 

a. Piekarnik nagrzać do temperatury 180 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

b. Białko wymieszać z miodem i ubić na bardzo puszystą, błyszczącą masę. My 

ubijamy ok. 10 minut na najwyższych obrotach miksera. 

c. Dodać żółtko i miksować chwilę razem. Masa powinna pozostać puszysta. 

d. Dodać mąkę i delikatnie wymieszać. 

e. Formować biszkopty: masę włożyć do woreczka z odciętym rogiem i wyciskać 

na blachę. Można również użyć rękawa cukierniczego. Pozostawić na 5 minut 

do wyschnięcia. 

f. Piec 10-12 minut (do zrumienienia). 

2. Krem: 

a. Żółtka utrzeć z miodem do białości (około 8 minut). 

b. Dodać mascarpone i dokładnie wymieszać. 

c. Białka ubić na sztywno i dodać do przygotowanej masy, delikatnie wymieszać. 

3. Połowę biszkoptów moczyć po jednym w kawie i następnie wykładać na dno 

naczynia. Położyć na to połowę przygotowanej masy. Na to wyłożyć drugą część 

namoczonych w kawie biszkoptów i drugą część masy. Zostawić do schłodzenia w 

lodówce na kilka godzin lub nawet na całą noc. 

4. Przed podaniem wierzch ciasta posypać hojnie kakao. 

 

 

 

 

https://www.zezdrowiemmidosmaku.com/post/domowe-mascarpone


Wskazówki 

 

(1) jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 

(2)
 miód: jeśli chcecie mieć dobry miód, zadbajcie o to, by był ze sprawdzonego źródła – 

najbezpieczniej jest po prostu znać pszczelarza; dobry miód (z wyjątkiem akacjowego) 

krystalizuje się po kilku miesiącach od zebrania (czyli najpóźniej zimą) 

 

(3) kakao: warto zadbać o to by kakao było dobrej jakości; my zaopatrujemy się w kakao 

ekologiczne, które smakuje znacznie lepiej i jest bardziej aromatyczne niż kakao najczęściej 

dostępne w sklepach 

 


