


Zielono 
mi!

Francja, 
elegancja Rózowe 

okulary
Kusi pastelową słodyczą, przełamaną 

połyskującymi, geometrycznymi 
akcentami. Trochę zwariowana, lecz 

odpowiednia  
na każdą okazję.

Porady
 Pamiętaj, że lukier należy wylewać na dobrze 
wystudzone babeczki.

 Aby Perełki dobrze trzymały się lukru, należy  
je wysypać na lukier przed jego zastygnięciem.

Pomysł
 Do dekorowania babeczek wypróbuj także 
innych Lukrów kolorowych Dr. Oetkera: żółtego, 
różowego lub białego.

Kwintesencja szyku i smaku.  Zawsze 
idealna, co podkreślają supereleganckie 

dodatki. Stworzona z myślą 
o wyjątkowych okazjach.

Porady
 Pamiętaj, aby krem i bitą śmietanę zawsze 
nakładać na wystudzone babeczki.

 Babeczki z kremem lub bitą śmietaną dekoruj 
Różyczkami i Perełkami tuż przed podaniem.

Pomysły
 Przepisy na wyśmienite masy znajdziesz  
na opakowaniu Żelatyny-fix deserowej.

 Jeśli nie masz szprycy do wyciskania 
kremu, użyj woreczka foliowego z uciętym 
narożnikiem.



Rózowe 
okulary

Motylem 
jestem

Jest słodka i figlarna. Natychmiast 
poprawia nastrój. Doskonale sprawdza się 

podczas spotkań z przyjaciółkami.

Porady
 Pamiętaj,  że lukier należy wylewać na dobrze 
wystudzone babeczki.

 Aby Cukier błyszczący dobrze się trzymał 
lukru, należy go wysypać na lukier przed jego 
zastygnięciem.

Pomysł
 Aby sprawniej i szybciej udekorować 
babeczki cukrem przesyp go do małej 
salaterki, a następnie górę każdej babeczki 
oblaną lukrem „maczaj” w cukrze trzymając 
za dół ciasta.

Uosabia spontaniczność, radość 
i młodzieńczy wdzięk. Jest lekka jak 
motylek. Idealnie pasuje na letnie 

imprezy.

Porady
 Pamiętaj, aby bitą śmietanę zawsze nakładać 
na wystudzone babeczki.

 Babeczki z bitą śmietaną dekoruj Motylkami 
tuż przed podaniem.

Pomysły
 Aby bita śmietana dłużej utrzymała właściwą 
konsystencję, podczas ubijania dodaj do niej 
Śmietan-fix Dr. Oetkera.

 Motylki mogą być finezyjną dekoracją stołu. 
Rozrzuć je pomiędzy nakryciami.

Zobacz, jak łatwo możesz zmienić Twoją ulubioną babeczkę 

w pomysłowy deser. Poznaj nasze inspiracje i baw się dobrze tworząc 

                      
                      

                swoje własne kreacje!



Nic tak nie inspiruje,  
jak dziecięca fantazja. Pisaki  

to dekoracja idealna do wspólnej 
zabawy z dziećmi.

Porada
• Aby rozpocząć zabawę z dekorowaniem 
pisakami upewnij się, że polewa już zastygła.

Pomysł
• Żeby pisaki łatwiej się rozprowadzały zanurz 
tubkę na minutę w ciepłej wodzie.

Swym magicznym blaskiem 
przyciąga uwagę otoczenia. 

Wymarzona na przyjęcie dla Małej 
Księżniczki.

Porady
• Zanim zaczniesz dekorować babeczki 
pisakami upewnij się, że lukier już zastygł!

• Pisaki po zastygnięciu mogą być 
nadal plastyczne, dlatego nie ustawiaj 
udekorowanych babeczek jedna na drugiej.

Pomysł
• Przed otwarciem tubkę Pisaka można ugniatać 
palcami lub nią energicznie potrząsać 
- to sposób, żeby pisak lepiej się rozprowadzał.


