


Indiańska ucztaBabeczkozaury
Na dzikim stepie mieszka mały Indianin. 

Ciemnowłosy, uśmiechnięty, ma wiatr we włosach 
i kolorowy pióropusz. Lubi, jak każdy mały 

wojownik, zjeść czasem coś pysznego, bo należy 
do plemienia Małych Smakoszy.

Jak to jest zrobione
Babeczka „ Indianin”

• Głowa Indianina – ciasteczko biszkoptowe
• Włosy – Polewa czekoladowa
• Pióropusz – pióra z płatków Stokrotek, Pisaki cukrowe
• Opaska – Lukier klasyczny, Perełki cukrowe
• Korpus – Krem do tortów śmietankowy

Babeczka „Tipi”

• Tipi – wafelek do lodów oblany Lukrem klasycznym
• Ozdoby – Pisaki Cukrowe
• Zwieńczenie tipi – słone paluszki 
• Podstawa – Babeczka oblana 
Polewą czekoladową

                             Użyte produkty

Babeczkozaur Dino jest znany ze swojej 
zielonej, gładkiej jak lukier skóry. 

Biega po wielkiej, zielonej dżungli, gania 
pterodaktyle, poluje na najsmaczniejsze 

paprocie i świetnie się bawi. A dzieci razem 
z nim, bo Dino to ulubiona, pyszna ozdoba 

każdego kinderbalu.

Jak to jest zrobione

• Tło – Lukier zielony

• Grzbiety – Motylki cukrowe, Stokrotki (listki) 

• Głowa – Krem dekoracyjny biały

• Oczy – cukierki/groszki

• Język – Pisak cukrowy

Użyte produkty



Magiczna Łąka Stokrotki-pychotki
Delikatne motyle cicho trzepocą 

ażurowymi skrzydełkami i mrugają perłowymi 
oczkami. Wszędzie, gdzie się pojawiają, 

wzbudzają zachwyt dzieci.

Jak to jest zrobione

• Tło – lukier fioletowy 

• Korpus motyla – zastygający Lukier fioletowy, 
odpowiednio palcami (zastygający lukier jest 
plastyczny i można go dowolnie formować 
w różne kształty)

• Skrzydełka – ażurki czekoladowe i serduszka 
czekoladowe 

• Oczy i czułki motylka – Perełki kolorowe

Użyte produkty

Gdzie strumyk płynie z wolna, 
stokrotka rośnie polna. Cała łąka pełna 
stokrotek-pychotek. zaprasza wszystkie 

dzieci na kwiatową ucztę.

Jak to jest zrobione

• Tło – Lukier klasyczny

• Bita śmietana

• Stokrotki

Użyte produkty

więcej inspiracji na www.misscupcake.pl



Babeczka albo psikus!
Zapada noc. Z półmroku wyłaniają się dziwne stworki, pająki i tajemnicze istotki. 

Straszne? Tylko na niby! A tak naprawdę 
– straaasznie pyszne! Bo to najfajniejsze na świecie babeczki 

– do zjedzenia i do straszenia!

Jak to jest zrobione

Babeczka „ Pająk”

• Korpus pająka – Posypka 
czekoladowa wysypana 
na zastygający lukier
• Nogi pająka 
– Ażurki czekoladowe
• Oczy pająka – biała część 
Krem dekoracyjny biały, 
ciemna część – cukierek/groszek

 „Sieć pająka”

• Sieć pająka - Lukier klasyczny 
i Pisak Cukrowy
• Korpusy pajączków 
- Polewa czekoladowa
• Nóżki pajączków 
– Posypka czekoladowa
• Oczy pajączków – Pisak cukrowy

Babeczka „Mumia”

• Bandaż – Lukier klasyczny
• Oczy – biała część Krem 
dekoracyjny biały, 
ciemna część – cukierek/groszek

Użyte produkty


