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#WIOSENNE
#INSPIRACJE

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. 
Spraw, aby każda wizyta Twojego klienta w Cukierni, 

malowała na jego twarzy słodki uśmiech. 
Oddając w Twoje ręce ten katalog, pragniemy, aby tak 

właśnie się stało. Proponujemy zestaw wiosennych 
receptur, które idealnie sprawdzą się również w czasie 

Wielkanocy. Sekret słodkiego uśmiechu klienta 
to nieodłączny składnik Twojego sukcesu. 

Sięgnijmy po niego wspólnie!

SPIS TREŚCI

2 3



lekkie bezy

aromatyczny krem 
cytrynowy

MAZUREK CYTRYNOWY

PRZYGOTOWANIE
1. Wymieszać masło i dodawać jaja. Na 
końcu dodać Murbeteig-Mix - ciasto 
kruche i proszek do pieczenia. Schłodzić. 
Wywałkować na wysokość 1cm i wypiekać 
przez 20 minut w temperaturze 180°C.

2. Wymieszać wszystkie składniki i wylać 
cienką warstwę na wypieczone ciasto 
kruche. Zapiekać w temperaturze 180°C 
przez 10-15 minut.

3. Wymieszać Fond Fresh cheese z wodą, 
dodać do twarogu i na koniec do ubitej 
śmietany. Wyłożyć na krem cytrynowy i 
wyrównać. Mazurek powinien mieć około 
2,5-3 cm wysokości. Schłodzić.

4. Ubić Silvię z wodą do postaci bezy. 
Wyciskać na blachę i suszyć w 
temperaturze 100°C około 3 godziny.

5. Zagotować Belnap z wodą i dodać do 
Decorgel Biały. Dodać barwnik i oblewać. 
Następnie dekorować bezami.

SKŁADNIKI
1. Ciasto kruche

500 g Murbeteig-Mix - ciasto kruche
200 g masło - 80 g jaja

12 g proszek do pieczenia

2. Krem cytrynowy 
200 g Tarte Citrone

200 g woda - 400 g płynna śmietana

3. Mus serowy
125 g Fond Fresh cheese

200 g woda
250 g twaróg

250 g ubita śmietana

4. Bezy
100 g Silvia
500 g woda

5. Polewa
1000 g Decorgel Biały

250 g Belnap
250 g woda

Żółty barwnik
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TORCIK WANILIA-MIGDAŁ-MORELA

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki 1 minutę na 
wolnych obrotach, następnie 3 minuty na 
średnich obrotach. Obskrobać i mieszać 
jeszcze 1 minutę na wolnych obrotach. 
Rozłożyć do rantów i wypiekać 
w temperaturze 165°C.

2. Zagotować wodę z cukrem i dodać do 
Sanatine. Połączyć z Delifruit Morela.

3. Wymieszać Fond a’la Creme Brulee z 
wodą i dodać do ubitej śmietany.

PRZYGOTOWANIE TORCIKU
Na pierwszą warstwę biszkoptu nałożyć 
Delifruit Morela. Przekładać kremem i 
biszkoptami. Dekorować białą czekoladą.

SKŁADNIKI
1. Biszkopt migdałowy

225 g Frangipane – ciasto migdałowe
525 g Creme Cake Mix Wanilia

225 g olej
270 g jaja

165 g woda
6 g aromat Favorit Gorzki Migdał

2. Nadzienie morelowe 
500 g Delifruit Morela

75 g woda
50 g cukier

25 g Sanatine

3. Mus a’la creme brulee 
100 g Fond a’la Creme Brulee

100 g woda
500 g ubita śmietana

  

lekki i aromatyczny 
biszkopt migdałowy

nadzienie morelowe
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TORCIK CZEKOLADA-MALINA

PRZYGOTOWANIE 
1. Kakao wymieszać z 2 jajami i odstawić. 
Mieszać resztę składników przez 2 minuty 
na wolnych obrotach. Dodać masę z kakao 
i wymieszać. Nakładać do rantów i wypie-
kać w temperaturze 170ºC przez 35 minut.

2. Zagotować wodę z cukrem i dodać 
Sanatine, następnie puree lub zmiksowane 
maliny oraz Delifruit Malina.

3. Wymieszać Fond Fresh Cheese z wodą i 
dodać do ubitej śmietany.

PRZYGOTOWANIE TORCIKU
Na pierwszą warstwę biszkoptu nałożyć 
Delifruit Malina. Przekładać kremem i 
biszkoptami. Po schłodzeniu 
przesmarować Dawn Decorgel Malina.

SKŁADNIKI
1. Biszkopt czekoladowy

250 g Premiks PlattenKuchen
105 g mąka

85 g jaja
202 g woda

97 g olej
75 g cukier

60 g jaja (2szt.)
30 g kakao  

2. Nadzienie malinowe
350 g Delifruit Malina

25 g cukier
50 g woda

75 g puree malinowe lub maliny
20 g Sanatine

3. Mus serowy 
125 g Fond Fresh Cheese

200 g woda
 500 g ubita śmietana 

  
  

świeży mus serowy

nadzienie
malinowe
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CHIFFON CAKE

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki przez 1 
minutę na wolnych obrotach, następnie 
3 minuty na średnich obrotach. Wylać do 
form i wypiekać w temperaturze 190°C. Po 
wypieczeniu i ostudzeniu pokroić na trzy 
części.

2. Zagotować mleko ze śmietaną i dodać 
do utartych żółtek z cukrem. Ciągle 
mieszając podgrzać do temperatury 82°C. 
Następnie dodać Sanatine i czekoladę 
Cabo Blanco Biała 27%. Schłodzić aż 
całkowicie zastygnie. Zblendować przed 
przekładaniem biszkoptami. 
Przed oblewaniem zamrozić.

3. Podgrzać Maracaibo Mleczna 34% 
z olejem, następnie dodać prażone ziarno 
kakaowe. Używać w temperaturze 25°C.

SKŁADNIKI
1. Biszkopt orzechowy 

250 g Premiks PlattenKuchen
105 g mąka

85 g jaja
202 g woda

97 g olej
75 g cukier

30 g Compound Orzech Laskowy  

2. Krem z białej czekolady 
350 g mleko

350 g śmietana
135 g żółtka jaj

70 g cukier
35 g Sanatine

225 g Cabo Blanco Biała 27% 

3. Polewa z czekolady i orzechów
700 g Maracaibo Mleczna 34%

200 g olej
220 g siekane orzechy 

  

polewa z czekolady
i orzechów

biszkopt orzechowy
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krem mascarpone

TORT MARCHEWKOWY

PRZYGOTOWANIE 
1. Wszystkie składniki poza marchwią 
i bakaliami mieszać przez 1 minutę na 
wolnych obrotach i około 3 minuty na 
średnich obrotach. Dodać suszone owoce 
i tartą 
marchew. Wylać na blachę i wypiekać w 
temperaturze 180-190ºC przez 30-35 
minut.

2. Fond połączyć z wodą. Dodać ser 
mascarpone i ubitą śmietanę. Na koniec 
dodać zbrązowione masło i wymieszać do 
gładkiej konsystencji.

SKŁADNIKI
1. Ciasto marchewkowe

705 g Creme Cake Mix Wanilia
200 g Carrot Cake Mix

320 g jaja
200 g sok z marchwi

30 g mąka
270 g olej

180 g tarta marchew
180 g orzechy włoskie i żurawina

2. Krem mascarpone
150 g Fond Neutral

150 g woda 
300 g ser mascarpone
300 g ubita śmietana

15 g zbrązowione masło
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KAMPANIA „SŁODKICH ŚWIĄT”
Sekret słodkiego uśmiechu Twojego Klienta to nie tylko wyjątkowe receptury. 

To także atmosfera, którą stworzysz w swojej cukierni. Spraw, aby Klienci poczuli 
wielkanocny klimat nie tylko dzięki ciastom, które im zaoferujesz, ale także dzięki wystrojowi 

cukierni. Przygotowaliśmy zestaw materiałów marketingowych oraz upominki
dla najmłodszych*, aby wspierać rozwój Twojego biznesu

- o szczegóły zapytaj swojego Dystrybutora.

Słodkich Świąt!

naklejki 
na kartony

100 szt.

plakat 
1 szt.

kartonowy stand A3 
na witrynę chłodniczą 

lub obok kasy
1 szt.

wtykacze
do ciast 
10 szt.

naklejka na witrynę
chłodniczą lub drzwi 

1 szt.

14 15*Ilość zestawów ograniczona - zapytaj swojego Dystrybutora o dostępność.

jajka - psikawki
miks kolorów

100 szt.




