
Sernik dyniowy 

Składniki (wszystkie muszą być w temperaturze pokojowej
(1)

) 

Tortownica o średnicy 22 cm 

około 1 kg dyni Hokkaido
(2)

 

 

500 g twarogu
(3)

 

50 g masła klarowanego
(4)

 

 

4 czubate łyżki mąki owsianej
(5)

 

 

4 jajka
(6)

 

 

garść rodzynek
(7)

 

 

Wykonanie 

 

1. Dynię Hokkaido pokroić na osiem części, wyjąć pestki z włóknistą częścią miąższu i 

upiec do miękkości (około godzinę w 180 st.). Nie wyłączać piekarnika. 

2. Obrać dynię – w tym momencie powinno jej być około 0,5 kg.  

3. Dynię połączyć z twarogiem i masłem i zmiksować na bardzo gładką masę. 

4. Dodać mąkę i dokładnie zmiksować (30 sekund
(8)

). 

5. Dodawać po jednym jajku, po każdym miksując jeszcze 30 sekund. 

6. Dodać rodzynki i wymieszać łyżką. 

7. Wylać masę serową do formy. Piec 15 minut w 175 st. C. Następnie zmniejszyć 

temperaturę do 125 st. C i piec jeszcze 1½ godziny. 

8. Wystudzić w zamkniętym piekarniku, a następnie schłodzić przez noc w lodówce. 

 

Wskazówki 

(1) 
 składniki: jeśli składniki są zbyt zimne, sernik bardzo wyrośnie w piekarniku, ale może 

też bardzo opaść po ostygnięciu; będzie wówczas mniej reprezentacyjny - jeśli Wam to nie 

przeszkadza, nie przejmujcie się temperaturą składników :) 

 
(2) 

 dynia: najlepsza będzie tu właśnie dynia Hokkaido, która ma zwarty miąższ i stosunkowo 

mało wody; jednak jeśli macie inną odmianę o podobnych właściwościach, to śmiało z niej 

skorzystajcie :) 

 

 (3)
 twaróg: najlepiej używać twarogu zrobionego samodzielnie (wskazówki, jak go zrobić, 

dostępne są tutaj); jeśli takim nie dysponujecie, użyjcie twarogu w kostce lub na wagę; jeśli 

jednak wybieracie twaróg sernikowy (w tzw. wiaderku), zwróćcie uwagę na jego skład, 

ponieważ często zawiera szkodliwe dodatki (w składzie powinno się znajdować tylko mleko i 

https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/07/27/Domowy-twar%C3%B3g


kultury bakterii) - w przypadku twarogu sernikowego należy wybrać produkt dobrej jakości 

(ser powinien być zwarty, a nie "lejący", ponieważ w przypadku tego drugiego sernik nie 

wyjdzie serowy, ale ciastowaty; bardzo też wtedy opadnie) 

 

 
(4)

  masło klarowane: najlepiej zrobić je samemu (przepis znajdziecie tutaj); produkty 

dostępne w sklepie mają kontakt z plastikowym opakowaniem i mogą być „ulepszone” na 

każdym etapie produkcji; więcej o tłuszczach piszemy tutaj 

 
(5)

 mąka owsiana: można ją zrobić tanio i szybko, mieląc połączone otręby owsiane (ok. 

50%) i płatki owsiane (ok. 50%), np. 50 g otrębów owsianych i 50 g płatków owsianych 

 
(6)

 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) 

 
(7) 

bakalie: suszone owoce i orzechy, które kupujemy nie powinny zawierać szkodliwych 

konserwantów (sorbinian sodu, dwutlenek siarki itd.) czy dodatków (wiecie, że suszona 

żurawina składa się w 45% z białego cukru?!); dobre suszone owoce są ciemne, a nie 

pomarańczowe 

 
(8)

 mieszanie: na każdym etapie istotne jest, by maksymalnie skrócić czas mieszania 

składników (należy je miksować tylko do momentu ich połączenia się) - nie należy za bardzo 

napowietrzać masy, ponieważ sernik wówczas bardzo rośnie w piekarniku, ale też bardzo 

opada po wystudzeniu 

 

 

https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/24/Mas%C5%82o-klarowane
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo

