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Crafted with tradition,
baked with passion!

EREDETI TERMÉK

Diplomata - a hagyományos román recept. Könnyű piskóta vanília krémmel 
és sok gyümölccsel. Réteges tortától a svájci kifli formáig a legkülönbözőbb 
formákban és méretben készítik napjainkban is.   

Séfjeink által újragondolva
A kreatív csavart itt a sütemény különleges, eddig nem használt alakja - a 
párna forma - jelenti, és persze a gyümölcs ízek  meglepő, friss kombinációja 
( egzotikus gyümölcs és golgotavirág Decorgel) könnyű joghurtos musse-al. 
Szenzációs az íze.



HOZZÁVALÓK ÖSSZEÁLLÍTÁS

Verje fel a hozzávalókat, majd lapnak kikenve süsse meg.

Sütési hőmérséklet: 210 °C
Sütési idő: 4 perc

Forralja fel a vizet és keverje el benne a Sanatint, majd adja hozzá a 
gyümölcshöz.
Szilikon formában fagyassza ki.

Keverje össze a vizet a fonddal és lazítsa felvert tejszínnel.

Forralja fel a vizet és a Belnapot, majd keverje el a decorzselében.

Párna alakú szilikon formába tegyen a joghurt krémből és a közepére tegye a 
csümölcs coulit majd töltse fel a formát a maradék krémmel. Piskótával zárja 
le a formát és jól fagyassza ki. Vegye ki a formából és öntse rá a dekorzselét.

DIPLOMATA PÁRNA

Cikkszám Megnevezés      Kiszerelés
800360302 Dawn Maracuja Dekorzselé 3x2,9 kg
803245301 Dawn Classic exotic 6 kg
203634114 Dawn Sanatine 2x2,5 kg
203141804 Dawn Yoghurt fond 2x2,5 kg
800076300 Dawn Belnap 7 kg
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Piskóta alap
 1000 g Dawn FlexiSoft 203356
 750 g  víz
 500 g  tojás
 250 g  liszt
 250 g  cukor
 250 g  olaj

Exotic coulis
 1000 g  Dawn Classic exotic 803245301
 100 g  víz
 50 g  Dawn Sanatine 203634114
 
Yoghurt mousse
 1000 g  felvert tejszín
 250 g  Dawn Yoghurt fond 203141804
 400 g  víz

Dekorzselé
 1000 g  Dawn Maracuja Dekorzselé 800360302
 300 g  Dawn Belnap 800076300
 200 g  víz
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