
Napoleonki 

Składniki 

 

Ciasto: 

 

160 g masła plus 40 g do ciasta  

240 g mąki orkiszowej typ 700 

120 ml wody 

Nadzienie: 

100 g kaszy jaglanej 

1,5 szkl. mleka krowiego (1) lub roślinnego (2) 

150 g twarogu (3) 

75 g oleju kokosowego (4) 

2-3 łyżki miodu (5) 

 

Polewa czekoladowa: 

100 g oleju kokosowego (4) 

100 ml mleka krowiego (1) lub roślinnego (2) 

50 g miodu (5)  

 

80 g gorzkiego kakao (6) 

 

 

Wykonanie 

1. Masło, które dodajemy bezpośrednio do ciasta (40 g) posiekać z mąką – nożem lub w 

blenderze. 

2. Dodać sól i wodę i zagnieść twarde, ale elastyczne ciasto, starając się jak najmniej 

ogrzewać ciasto dłońmi (do ugniecenia ciasta można użyć miksera). Rozpłaszczyć 

ciasto na placek, zawinąć w ściereczkę i schłodzić przez 0,5 h w lodówce. 

3. Dodatkowe masło (160 g) utrzeć na gładką masę i rozsmarować na papierze do 

pieczenia. Zakryć drugim kawałkiem papieru i rozwałkować masło, tak aby utworzyło 

kwadrat o grubości 3 mm. Schłodzić całość w lodówce, by masło znowu stało się 

twarde. 

4. Wyjąć ciasto z lodówki i rozwałkować na kwadrat o boku równym przekątnej 

kwadratu z masła. Ułożyć kwadrat z masła na cieście i zawinąć brzegi tak jak kopertę 

(na filmiku szczegóły). 

5. Ostrożnie rozwałkować ciasto z zawiniętym masłem na prostokąt o długości 3 razy 

większej niż szerokość. Złożyć ciasto na 3 części tak jak list. Ponownie rozwałkować 

na prostokąt o długości 3 razy większej niż szerokość. Ciasto schłodzić w lodówce 

przez 45-60 minut. 

6. Punkt 5 powtórzyć dwukrotnie. 



7. Piekarnik nagrzać na 200 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu).  

8. Nadzienie: Kaszę jaglaną ugotować w mleku do momentu aż cały płyn zostanie 

wchłonięty. Wystudzić. Kaszę z twarogiem, olejem i miodem zmiksować na bardzo 

gładką, kremową masę. Schłodzić w lodówce. 

9. Ciasto francuskie rozwałkować na grubość 2-3 mm. Wycinać kwadraty o boku 10-12 

cm. 

10. Piec 12 minut (aż lekko się zrumienią). Wystudzić. 

11. Przełożyć napoleonki schłodzonym kremem.  

12. Można na wierzchu wysmarować polewą czekoladową: 

a. Podgrzać olej, mleko i miód do rozpuszczenia, nie przekraczając temperatury 

40 st. C. Najlepiej w kąpieli wodnej. 

b. Dodać kakao i wymieszać na gładką masę.  

13. Przechowywać w lodówce. 

 

Wskazówki 

 
(1) mleko krowie: krowie mleko warto wybrać uważnie; najlepsze byłoby mleko prosto od 

krowy, ale jeśli nie możecie go dostać, uważajcie na mleko sklepowe; na pewno odpada 

mleko UHT, które jest oczyszczone ze wszystkich składników odżywczych; jednak również 

mleko w butelce (pasteryzowane w niskiej temperaturze i mikrofiltrowane) różni się pod 

względem smaku i wartości; my polecamy mleko Strzałkowskie – naszym zdaniem 

najbardziej zbliżone do prawdziwego mleka 

 
(2) mleko roślinne: niestety, mleko roślinne kupowane w sklepach nie ma absolutnie nic 

wspólnego ze zdrowiem ze względu na liczne dodatki o trudnym do przewidzenia wpływie na 

ludzki organizm, a także to, że są sprzedawane w opakowaniach wydzielających szkodliwe 

substancje (może te najdroższe produkty są lepsze jakościowo, ale wątpię, żeby były 

nieszkodliwe); jeśli chcecie mieć naprawdę zdrowe (i smaczne) mleko roślinne, można 

bardzo łatwo zrobić je samodzielnie – przepis podajemy tutaj 

 
(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 

kultury bakterii)  

 
(4) olej kokosowy: najlepiej kupić olej nierafinowany, nieoczyszczony; wiem, że smakuje 

kokosem i jest droższy, ale oczyszczony, rafinowany olej nie zawiera niczego, co organizm 

mógłby użyć do budowania swojej wewnętrznej siły; ponadto, warto zadbać, by kupowany 

przez nas olej pochodził w Filipin – większość tłoczonych na zimno olejów to produkty 

tłoczone z prażonych wiórków kokosowych w Polsce (oczywiście na zimno, ale wiórki już i 

tak są pozbawione wartości odżywczych); tylko nieliczne oleje nierafinowane są tłoczone z 

miąższu kokosa na Filipinach – stąd wynika tak duża różnica w cenie oleju nierafinowanego; 

więcej o tłuszczach piszemy w tym poście 

https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/02/Mleka-ro%C5%9Blinne
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/02/Mleka-ro%C5%9Blinne
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/07/27/Domowy-twar%C3%B3g
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/07/27/Domowy-twar%C3%B3g
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo


 
(5) 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) 

 
(6) 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 

 

 


