
Aby lukier równo trzymał się 
kształtu pierniczka wykonaj 
najpierw kontur po jego 
obrysie.

Po zastygnięciu konturu 
wypełnij go lukrem.

Motywy dekoracyjne 
nakładaj pisakami dopiero 
po całkowitym zastygnięciu 
lukru na pierniczkach.









dekoruj  z fantazją

Przed rozpoczęciem dekorowania upewnij się,  
że pierniczki są całkowicie wystudzone.

Pierniczki Dr. Oetkera są łatwe w przygotowaniu.
Ich pieczenie i dekorowanie to świetna zabawa,
do której możesz zaprosic dzieci.

INSPIRACJI  SZUKAJ NA

Pisaki cukrowe lub lukier możesz wykorzystać jako jadalny 
„klej”, którym przymocujesz dekoracje cukrowe.

Perełkami dekoruj przed zastygnięciem lukru, a pisaków 
użyj dopiero po całkowitym zastygnięciu lukru w tle.

INSPIRACJI  SZUKAJ NAwww.oetker.pl

www.oetker.pl









Pamiętaj, aby upieczone pierniczki nie miały  
na powierzchni mąki, bo lukier może się  
na nich nie utrzymać.

Aby usunąć z powierzchni 
pierniczków nadmiar 
mąki, zaraz po upieczeniu 
oczyść pierniczki 
wilgotnym pędzelkiem.

Drobne motywy dekoracyjne, takie jak oczy, 
buzię czy guziki wykonaj pisakami
lub użyj perełek.

INSPIRACJI  SZUKAJ NA

Barwniki idealnie łączą się z białym lukrem.

W zależności od ilości dodanego barwnika  
możesz uzyskać różne odcienie koloru.

Barwniki można ze sobą mieszać  
uzyskując więcej unikalnych kolorów.

Zamiast Barwników możesz zastosować  
kolorowe Lukry gotowe Dr. Oetkera.

Domowe pierniczki możesz powiesić  
na choince. 
Otworek do powieszenia wykonaj za pomocą 
słomki do napojów przed upieczeniem 
pierniczków.

INSPIRACJI  SZUKAJ NA
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