
 Kopiec Kreta jest efektowną  podstawą do ekspozycji  
ciasteczkowych lizaków

 Do ulepienia lizaków użyj okruchów ciasta z Kopca Kreta,  
pokruszonych herbatników lub musli, które możesz  
zagnieść z rozpuszczonym masłem, mlekiem,  
dżemem lub kremem typu nutella

 Po ulepieniu kuleczek nadziej je na patyczki i odstaw do schłodzenia

 Każdą kulkę maczaj w Polewie lub Lukrze gotowym Dr. Oetkera  
i dekoruj posypkami cukrowymi zanim polewa całkowicie zastygnie

WIELKANOCNY  KOPIEC

KOPIEC KRETA
z fantazją

 Kopiec Kreta to doskonała baza  
do stworzenia wiosennych stylizacji

 Wystarczy, że przed podaniem Kopca  
ułożysz na nim kwiatki z opłatka  
Dr. Oetkera

 Trawkę możesz wykonać używając  
cukrowej posypki lub zabarwionych  
na zielono barwnikiem spożywczym  
Dr. Oetkera  wiórków kokosowych 

 Do wykonania sieci pająka użyj Lukru  
gotowego klasycznego Dr. Oetkera

 Wystarczy go rozgrzać, przelać do tuby cukierniczej,  
a następnie aplikować wyciskając go na ciasto 

 Pająka możesz wykonać z Masy marcepanowej Dr. Oetkera   

 Oczy pająka zrób z Perełek błyszczących  
Dr. Oetkera 

PAJĄK  OGRÓDEK 
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Dekoruj
z fantazja



 Czy Kopiec Kreta kogoś Ci nie przypomina?  
Kiedy dorobisz mu ogonek i nóżki z Masy  
marcepanowej Dr. Oetkera zobaczysz,  
że to miś zanurkował do swojej norki  
po pyszny miodek

 Trawkę dookoła misia możesz wykonać  
na kilka sposobów przy pomocy:  
• zielonej posypki cukrowej,  
• wiórków kokosowych zabarwionych  
 na zielono Barwnikiem spożywczym  
 zielonym Dr. Oetkera

 Domek możesz wykonać z herbatników.  
Poszczególne elementy domku przyklej  
do siebie za pomocą Lukru klasycznego Dr. Oetkera

 Ścieżkę możesz wykonać za pomocą posypki  
cukrowej lub wiórków kokosowych zabarwionych  
Barwnikiem spożywczym zielonym Dr. Oetkera

GRZĄDKA

GDZIE JEST MIODEK ? CHATKA SKRZATA

TĘCZA
 Aby nadać ciastu kształt grządki, 

Kopca Kreta możesz upiec w keksówce 

 Warzywa możesz ulepić z Masy  
marcepanowej Dr. Oetkera zabarwionej  
przy pomocy Barwników spożywczych  
w żelu Dr. Oetkera

 Masa marcepanowa Dr. Oetkera idealnie  
łączy się z barwnikami w żelu

 Kolor pomarańczowy uzyskasz mieszając  
ze sobą barwniki: żółty i czerwony

 Masa z Kopca Kreta idealnie łączy  
się z Barwnikami spożywczymi  
w żelu Dr. Oetkera

 Kolor masy będzie lepiej widoczny,  
jeśli do masy nie dodasz płatków  
czekoladowych

 Masę, podzieloną na części i pokolorowaną 
różnymi barwnikami, możesz wyłożyć  
warstwami na ciasto formując kopułę
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