
Babeczkiz fantazja

Swiateczne kreacje



 Barwniki spożywcze w żelu Dr. Oetkera idealnie łączą się z bitą  
 śmietaną i kremami.

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

Zielona choinka



Magia Swiat

 Udekorowane babeczki z kremem możesz przygotować wcześniej 
 i przechować je w lodówce.

 Aby udekorować babeczki równą warstwą perełek, przymocuj 
 je do lukru przed jego zastygnięciem.



 Pamiętaj, aby krem zawsze nakładać na wystudzone babeczki.
 Perełki i dekoracje z opłatka najlepiej nakładać na babeczki

 tuż przed podaniem.
 Aby przygotować krem na babeczki, najlepiej użyj mniejszej  

 ilości mleka (200 ml).

Mikołaj i przyjaciele



Nowosc!  

 Uwielbiasz drożdżówkę, ale boisz się, że Ci nie wyjdzie?
 Nowe babeczki Drożdżowe z konfiturą owoce leśne Dr. Oetkera są   
 gwarancją kulinarnego sukcesu. Podzielne, zabawne, ale też bardzo   
 efektowne. Na co dzień i od święta, dla Ciebie i Twoich bliskich.   
 Opakowanie zawiera ciasto, drożdże, konfiturę i foremki. 
 Wystarczy dodać składniki, które zawsze znajdziesz w domu:   
 masło, mleko, jajka i cukier. Przyda się też dużo samozaparcia,
 by od razu nie zjeść wszystkich babeczek! 

Babeczki drozdzowe
z konfitura owoce lesne



 Barwniki spożywcze w żelu Dr. Oetkera można ze sobą mieszać  
 uzyskując więcej unikalnych kolorów.

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

 Perełki oraz dekoracje cukrowe i czekoladowe najlepiej nakładać 
 na babeczki tuż przed podaniem.

Gwiazdki z nieba



 Po nałożeniu śmietany dobrze jest wstawić babeczkę do lodówki, 
 aby śmietana zrobiła się sztywniejsza.  

 Aby wiórki dobrze trzymały się lukru, dekoracje najlepiej przyklejać  
 na lukier przed jego zastygnięciem.

 Aby sprawnie i szybko udekorować babeczki wiórkami kokosowymi,  
 przesyp je do małej salaterki, a następnie górę każdej babeczki oblaną  
 lukrem „maczaj” w wiórkach trzymając za papilotkę.

Zimowy puch



Nowosc!  
 Lubisz Kopiec Kreta i chciałabyś robić go częściej? 

 Jest na to sposób! Z nowymi Babeczkami Dr. Oetkera ulubione  
 ciasta mogą pojawić się w Twoim domu w każdej chwili. 
 Uproszczone przygotowanie, komplet niezbędnych składników 
 i przyjazna instrukcja to tylko część zalet nowych babeczek.  
 Opakowanie zawiera ciasto, masę, płatki czekolady i foremki.
 Zaskocz bliskich Kopcem Kreta w formie pysznych babeczek! 

Babeczki Kopce Kreta

Nowosc!  


