
Domowe masło 

 

Składniki 

na ok. 200 g masła 

300 ml śmietanki 30%* 

 

Wykonanie: 

1. Śmietankę wlać do misy miksera (lub blendera z funkcją ubijania) i ubijać** na wysokich 

obrotach do momentu, aż masa rozdzieli się na białą maślankę i żółte kawałeczki masła. 

2. Przelać wszystko na sito lub durszlak o drobnych oczkach***, podstawiając pod spód 

miskę na maślankę, którą można później wykorzystać****. 

3. Potrząsnąć sitem, aby odcedzić jak największą ilość maślanki. 

4. Przelać masło pozostałe na sicie lodowatą wodą, aby wypłukać resztki maślanki (płukać 

masło do momentu, aż woda lecąca z sita stanie się przezroczysta). 

5. Wziąć masło w ręce i wycisnąć z niego wodę, formując jednocześnie zgrabną osełkę*****. 

Można to robić pod strumieniem zimnej wody (zwłaszcza w ciepłe dni), wówczas więcej 

masła zostanie w osełce, a mniej na rękach. 

6. Schłodzić w lodówce. 

 

 Wskazówki: 

* możecie użyć śmietany kwaśnej lub śmietanki kremówki; w przypadku tej pierwszej masło 

będzie miało lekko kwaśny posmak, w przypadku drugiej będzie miało smak zwykłego masła 

(tylko będzie dużo smaczniejsze niż ze sklepu); warto zadbać o to, by kupić śmietankę dobrej 

jakości (co nie oznacza, że ma być ona markowa i najdroższa) - w jej składzie powinna się 

znaleźć jedynie "śmietanka pasteryzowana" bez żadnych stabilizatorów czy innych dodatków 

- to naprawdę ogromnie wpływa na smak masła (!!!); jeśli mieszkacie w Wielkopolsce, to 

polecamy śmietankę Wrzesińską (z takim żółtym wieczkiem) albo Jana (tę czerwoną) - 

obydwie są smaczne i naszym zdaniem całkiem naturalne; oczywiście, najlepsza jest 

śmietanka, którą kupimy od gospodarza lub babci, która raz w tygodniu przywozi na lokalny 

rynek mleko od swojej krowy – nie jest łatwo taką znaleźć, ale warto szukać, ponieważ smak 

masła z takiej śmietany jest dużo lepszy, a i wychodzi z niej dużo więcej masła 

** w trakcie ubijania śmietanka stanie się bitą śmietaną, a dopiero potem masłem 

wymieszanym z maślanką; to właśnie miałem na myśli, mówiąc o wrażeniach smakowych; 

my, jako dwa Łasuchy musimy się naprawdę hamować, żeby nie zjeść całej bitej śmietany i 



cokolwiek zostało do ubijania na masło - dlatego też zaczęliśmy kupować o jedną śmietankę 

więcej :) 

*** warto wykorzystać metalowe narzędzia, bo łatwiej je potem umyć 

**** my wykorzystujemy tę maślankę jak zwykłe mleko (ponieważ nie jest kwaśna), np. do 

ugotowania kaszy jaglanej, budyniu lub zrobienia pralinek kokosowych; taką maślankę należy 

wykorzystać w dniu robienia masła, potem kwaśnieje w sposób uniemożliwiający jej spożycie 

***** to są właśnie te zabiegi kosmetyczne, czyli natłuszczanie rąk :); warto zauważyć, że im 

dokładniej wypłuczemy masło z maślanki, tym dłużej będzie można je przechowywać w 

lodówce 

 


