
Babeczki Kopce Kreta

Nasze inspiracje



Podwieczorek u Krecika

Umów się z krecikiem na zielonej łące na pyszny 
podwieczorek.

Krecik z przyjaciółmi ukrył się na www.misscupcake.pl  
w zakładce „Ubierz babeczkę”.

Wydrukuj kolorowe dekoracje z naszej kolekcji  
i stwórz niepowtarzalne babeczki. 

Ubierz babeczke i baw sie pysznie!



Kolorowe dzdzownice

Składniki: 
   Babeczki Kopce Kreta 
   1 jajko 
   80 ml oleju 
   250 ml śmietanki 30% tł. 
   1 duży banan 

Do dekoracji:
   Żelki dżdżownice  
12 sztuk

Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie 
z przepisem na opakowaniu.  Gdy babeczki będą 
gotowe ułóż kilka żelków na babeczkach a kilka 
przekrój na pół i umieść na babeczkach z dwóch 
stron tak, by wyglądało jakby żelkowe dżdżownice 
przechodziły przez babeczki. 



Truskawkowe pole

Składniki: 
   Babeczki Kopce Kreta 
   1 jajko 
   80 ml oleju 
   250 ml śmietanki 30% tł. 

Do dekoracji:
   24 truskawki

Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie 
z przepisem na opakowaniu. Zamiast 
kawałków banana do każdej z nich włóż 
po jednej pokrojonej truskawce. Gotowe 
babeczki udekoruj całą truskawką. 
By uzyskać wiosenny efekt można 
udekorować babeczki truskawkami 
z szypułkami lub obok truskawki położyć 
listki melisy lub mięty.



Na polanie

Skarb Kreta

Na babeczki:  
   1 jajko
   80 ml oleju
   250 ml śmietanki  
30% tł.

   1 banan

Na łopatki: 
   100 g mąki
   65 g masła
   30 g cukru
   1 żółtko

Z mąki, masła, cukru i żółtkazagnieć ciasto, zawiń w folię spożywczą 
i włóż na godz. do lodówki. Z papieru przygotuj szablon łopatki (dł. ok. 
7 cm). Ciasto rozwałkuj na grubość ok. pół centymetra, przyłóż szablon 
i małym nożem kuchennym wycinaj łopatki. Piecz przez 10-15 min 
w piekarniku nagrzanym do 180º. Gdy ciasteczka wystygną udekoruj 
je lukrem. Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie z przepisem na 
opakowaniu. W każdą babeczkę wetknij jedną lub dwie łopatki oraz listki 
melisy.

Składniki:
Do dekoracji:

   Lukier niebieski  
Dr. Oetkera 

   Listki melisy



Na polanie

Składniki: 
   Babeczki Kopce Kreta 
   1 jajko 
   80 ml oleju 
   250 ml śmietanki 30% tł. 
   1 duży banan  

Do dekoracji:
   Margaretki  
Dr. Oetkera 

   Lukier domowy  
tradycyjny  
Dr. Oetkera

Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie  
z przepisem na opakowaniu. Przed podaniem 
udekoruj każdą babeczkę Margaretkami. Można 
je ułożyć bezpośrednio na babeczce lub umieścić 
na „łodydze” ze słonego paluszka lub makaronu 
spaghetti. Listki i kwiatki doklej do łodygi za 
pomocą lukru. 



Słodkie jezyki

Składniki:
   Babeczki Kopce Kreta 
   1 jajko 
   80 ml oleju 
   250 ml śmietanki 30% tł.
   1 duży banan 

Do dekoracji: 
   Perełki kolorowe  
Dr. Oetkera 

   Perełki złote  
Dr. Oetkera 

   Migdały słupki 50g

Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie z przepisem na 
opakowaniuz tą różnicą, że nakładając masę śmietanową 
formuj z jednej strony szpiczasty pyszczek. Obsyp 
okruszkami masę śmietanową pozostawiając biały 
pyszczek. Z Perełek złotych Dr. Oetkera zrób noski, z Perełek 
kolorowych Dr. Oetkera zrób oczy jeżyków. Słupki migdałów 
powbijaj gęsto w część babeczek obsypaną okruszkami. 



Grzybobranie

Składniki : 
   Babeczki Kopce Kreta  
   1 jajko 
   80 ml oleju 
   250 ml śmietanki 30% tł 
   1 duży banan 

Do dekoracji: 
   Pisaki cukrowe  
Dr. Oetkera 

   12 sztuk pianek  
   12 sztuk okrągłych 
biszkoptów

Babeczki Kopce Kreta przygotuj zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. W gotowe babeczki włóż piankę by, 
powstała noga grzybka. Następnie udekoruj pisakami 
cukrowymi okrągłe biszkopty. Udekorowany biszkopt 
przyklej do pianki za pomocą pisaka cukrowego tak,  
by powstał kapelusz grzybka.


