
Dekorujz fantazja

Wiosenne kreacje



Wiosenna łaka

Zanim rozpoczniesz dekorowanie  
upewnij się, że babeczka już wystygła.  

Aby udekorować babeczki równą warstwą  
perełek, przymocuj je do lukru przed jego zastygnięciem. 
Dekoracje z opłatka przymocuj do perełek za pomocą lukru.



Słodki bukiecik

Kuleczki do lizaków możesz ulepić  
z upieczonej i pokruszonej babki jogurtowej,  
do której możesz dodać rozpuszczone  
masło, mleko, dżem lub krem typu nutella.

Po ulepieniu kuleczek, nadziej je  
na patyczki i odstaw do schłodzenia.

Następnie każdą kuleczkę maczaj  
w rozpuszczonej polewie.

Na końcu za pomocą suchego  
makaronu spaghetti przymocuj kwiatki.



Urocze ciasteczka

Słodki bukiecik

Jeśli nie masz gotowej  foremki, możesz wyciąć 
kształt motyla z sztywnej tektury i za pomocą 
ostrego noża wyciąć ciasteczko po obrysie.

Motylki możesz polukrować,  
kiedy są całkowicie wystudzone.

Pamiętaj, aby kolorowe perełki układać  
na ciastku przed zastygnięciem lukru.

Przepisów szukaj na: www.oetker.pl



MotyLove kreacje

Zanim rozpoczniesz dekorowanie  
upewnij się, że babeczka już wystygła.  

Babeczki z masą śmietanową można  
przygotować wcześniej i przechowywać  
w lodówce.  

Perełki oraz dekoracje czekoladowe  
najlepiej nakładać na masę tuż przed podaniem.  

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



MotyLove kreacje

Kolorowa babka

Po wymieszaniu ciasta, podziel  
je na dwie części, do każdej  
z nich dodaj barwnik i wymieszaj.

Ciasto wlewaj do formy warstwami –  
najpierw żółtą, potem różową.

Polej babkę lukrem po jej całkowitym  
wystudzeniu.

Wzorki pisakiem żelowym wykonaj dopiero  
po zastygnięciu warstwy lukru w tle.



Przepisów szukaj na: 
www.oetker.pl

Barwnik do bezy dodaj  
pod koniec ubijania białek z cukrem.

Przygotuj dwie miseczki  z rozpuszczoną 
polewą i z posypką.

Po upieczeniu i wystudzeniu, maczaj  
bezy najpierw w polewie, a następnie  
od razu w posypce.

Pastelowe beziki



Dekoracje z opłatka najlepiej nakładać  
na babeczki tuż przed podaniem.

Margaretki można ułożyć bezpośrednio  
na babeczce lub umieścić je na „łodydze” 
wbitej w babeczkę.

Jako łodygi możesz użyć słonego paluszka  
lub suchego makaronu spaghetti.

Listki i kwiatki doklej do łodygi  
za pomocą lukru.

W ogródku


