
Ingredients

1. Ciasto zaczynamy mieszajac wode z maslem w rondlu. Podgrzewac na malym ogniu 

az maslo sie roztopi. Wowczas dodawac pomalu make i proszek do pieczenia,prz-

esiewajac je przez sito i ciagle mieszajac aby uniknac grudek. Odstawic do przestudze-

nia.

2. Zagrzac piekarnik do 400 F, wylozyc duza blache pergaminem.

3. W miedzyczasie do przestudzonego ciasta dodac jajka, pomalu mieszac je razem 

przez kilka minut ,nie przejmowac sie ,ze ciasto wciaz jest lepkie. Przelozyc je na 

blache, rozprowadzic najcieniej jak sie da i piec przez 30 minut. Po wyjeciu przelozyc 

na kratke do wystygniecia.

4. Nadzienie zaczynamy od zmieszania w rondlu 400ml mleka ze smietanka, dodac 

kardamon i wanilie.Mieszanke mleczna nalezy zagrzac bardzo mocno uwazajac aby jej 

nie zagotowac. Odstawic rondel na bok ,az przejda smaki wanilii i kardamonu.

5. W miedzyczasie w misce zmieszac cukier i zoltka az utworzy sie jasno zolta masa. 

W osobnym naczyniu zmieszac tez make kukurydziana z  resztka mleka (100ml), 

dodac make zmieszana z mlekiem do masy zoltkowej i powoli zmieszac je razem.

Teraz nalezy  mieszanke mleczno smietanowa przecedzic przez sito(z resztek wanilii i 

kardamonu) i polaczyc z mieszanka jajeczna.

6. Tak utworzony mix na nadzienie podgrzewac w rondlu jeszcze raz, na malym 

ogniu okolo 10 minut mieszajac caly czas az mocno zgestnieje. Nastepnie umiescic w 

zlewie z zimna woda do ostudzenia, mieszajac od czasu do czasu.

7. Wystudzona, gesta mieszanke teraz polaczyc z maslem uzywajac recznego mixera, 

dodajac maslo powoli i malymi porcjami.

8. Upieczone wczesniej ciasto nalezy przekroic na dwie cienkie warstwy ,posmarowac 

kremowym nadzieniem jedna wrstwe, przykryc nastepna i oproszyc cukrem pudrem.

 

KARPATKA

ciasto: 
150ml wody( ¾ kubka)

80g (6 lyzek) slonego masla
180g (1½ kubka) maki

 ¼ lyzeczki proszku do pieczenia
4 jajka

nadzienie: 
500 ml (2 kubki)mleka

50ml (¼ kubka) lekkiej smietanki
5 lasek kardamonu

1 laska wanili
100g ( ½ kubka) brazowego,jasnego cukru

4 zoltka
4 lyzki maki kukurydzianej

200g (1kubek) miekkiego masla
cukier puder do posypania


