
Domowe lody 

Przedstawiam Wam kilka przepisów na pyszne 

domowe lody. Zachęcam Was do wykonania ich 

wspólnie z rodzicami. Smacznego!   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTZDbdqK7e0 

 

Domowe lody śmietankowe 

lista składników: 

 400 ml tłustej śmietanki 30-36% 

 200 ml mleka 

 65 g cukru 

przybory kuchenne: 

 mały garnek 

 miska lub pojemnik, który zmieści się do zamrażarki 

 trzepaczka lub mikser 

uwagi: 

 śmietanka to podstawowy składnik lodów – od niej zależy ich smak; postaraj się kupić 

jak najlepszą 

 śmietanka i mleko powinny być schłodzone 

 używałam cukru brązowego, ale możesz użyć również innego np. białego, 

kokosowego 

 ilość cukru dopasuj do siebie – dla mnie podana ilość jest akurat, ale zaznaczam, że 

nie lubię bardzo słodkich deserów 

1. połowę śmietanki (ok. 200 ml) wlej do garnka, wsyp do niej cukier (65 g) i 

podgrzewaj na małym ogniu cały czas mieszając, aż cukier się rozpuści 

2. zdejmij garnek z ognia i przełóż jego zawartość do pojemnika (jeśli nie masz 

maszynki do lodów to najlepiej użyj takiego, by bez problemu zmieścił się w Twojej 

lodówce a potem zamrażarce) 

3. do podgrzanej śmietanki z cukrem dodaj resztę śmietanki (pozostałe 200 ml), mleko 

(200 ml) i dokładnie wymieszaj – możesz użyć trzepaczki lub miksera 

4. włóż pojemnik do lodówki, aby masa się schłodziła 

5. w zależności od urządzenia jakie masz pod ręką: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTZDbdqK7e0


6. przelej schłodzona masę do maszynki do robienia lodów i postępuj dalej według 

zaleceń producenta sprzętu 

7. jeśli nie posiadasz maszynki (tak jak ja) to włóż pojemnik do zamrażalnika i co ok. 30 

min. wyciągaj go i miksuj zawartość, aby uzyskać puszystą konsystencję i rozbić 

tworzące się kryształki lodu 

8. po ok. 3-4 godz. mrożenia lody są gotowe – jeśli są bardzo twarde wyjmij je z 

zamrażalnika i nakładaj po ok. 5 min 

9. postaraj się je zjeść w ciągu 2-3 dni od zrobienia – najsmaczniejsze są świeże 

 

Domowe lody bakaliowe 

Składniki: 

 500 ml mleka lub śmietanki 36% 

 100 g cukru pudru 

 5 żółtek 

 50 g rodzynek 

 50 g orzechów włoskich 

 50 g fig 

Przygotowanie: 

1. Orzechy należy sparzyć wrzątkiem i obrać ze skórki. Rodzynki i figi drobno pokroić. 

2. Żółtka ucieramy z cukrem. Mleko zagotowujemy i wlewamy je stopniowo do 

naczynia z żółtkami wstawionego do garnka z wrzątkiem, cały czas mieszając 

trzepaczką. 

3. Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy z ognia i dalej mieszamy, aż do wystygnięcia. 

4. Śmietankę ubijamy i łączymy z masą mleczno-jajeczną. 

5. Całość przekładamy do maszynki do kręcenia lodów i wkładamy do zamrażalnika. 

Jeśli jej nie posiadamy, pamiętajmy o mieszaniu masy podczas mrożenia. 

6. Przygotowane bakalie dodać do masy lodowej przygotowanej. 

7. Całość zamrozić. Podawać w pucharkach z bitą śmietaną lub polewą czekoladową. 

 


