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Babka
z malinami
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Sposób przygotowania

Oddzielić białka od żółtek. Białka ubijać za pomocą rózgi – gdy 
zaczną gęstnieć, dodawać stopniowo cukier. Ubić na gładką, 
sztywną pianę. Do ubitej masy dodać żółtka i delikatnie 
zamieszać. Do masy, cały czas ubijając ją na wysokich obrotach, 
dodawać stopniowo olej.
Suche składniki wymieszać. Wsypać do masy i połączyć 
do uzyskania jednolitej, gładkiej struktury. Formę keksową 
wypełnić połową ciasta. Wyłożyć połowę malin. Przykryć resztą 
ciasta.
Ciasto piec w temperaturze 180°C przez około 40 min. Babkę 
wykończyć pomadą wodną i udekorować resztą malin.

Letnie receptury

jaja 5 sztuk
cukier 200 g
Olej Top Q 150 ml
mąka pszenna 340 g
proszek do pieczenia 4 g 
sól szczypta
maliny 250 g

Składniki



Receptura na 4 porcje

Batonik Mango-Kokos 
Receptura na 25 porcji 
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Letnie receptury

Kruche ciasto
olej kokosowy 125 g
cukier puder 80 g
sól 2 g
mąka migdałowa 40 g 
Debic Vegantop 20 g
mąka 230 g 

Biszkopt kokosowy
olej kokosowy 50 g 
Debic Vegantop 210 g 
cukier trzcinowy 80 g 
mąka migdałowa 50 g 
wiórki kokosowe 25 g
mąka 120 g
skrobia kukurydziana 30 g
proszek do pieczenia 5 g
sól 3 g

Mus mango
pektyna 10 g
cukier 50 g 
purée z mango 300 g 
Debic Vegantop 600 g

Neutralna glazura
woda 260 g
cukier 419 g 
pektyna 10 g 
sok z cytryny 30 g 

Wegańska pianka
Debic Vegantop 360 g
wanilia ½ laski
cukier 50 g

Składniki

Sposób przygotowania
Kruche ciasto
Wymieszać: olej kokosowy, cukier 
puder, sól i mąkę migdałową tak, aby 
powstało ciasto. Dodać Debic Vegantop 
i wymieszać. Dodać mąkę i całość 
zagnieść na gładkie ciasto. Pozostawić 
je do schłodzenia w lodówce, po czym 
rozwałkować na grubość 2 mm. Wyciąć 
prostokąty z ciasta o wymiarach 
12 x 5 cm i piec w temperaturze 
160°C przez 15 min.

Biszkopt kokosowy
Rozpuścić olej kokosowy i dodać Debic 
Vegantop. Następnie dodać: cukier 
trzcinowy, mąkę migdałową i wiórki 
kokosowe. Przesiać mąkę, skrobię 
kukurydzianą, proszek do pieczenia 
i sól. Dodać do wcześniej zrobionej 
masy i wymieszać. Przełożyć ciasto 
do formy do pieczenia o wymiarach 
23 x 23 cm i piec w temperaturze 
200°C przez 20 min.

Mus mango
Wymieszać pektynę z cukrem. 
Połowę owocowego purée podgrzać 
do temperatury 50°C, po czym dodać 
mieszankę pektyny i cukru. Zblendować 
całość za pomocą blendera ręcznego. 
Gotować przez 2 min i dodać resztę 
purée, aby nieco ostudzić mieszankę. Ubić 
Debic Vegantop na średnich obrotach, 
aż do uzyskania puszystej masy. Purée 
wymieszać z Debic Vegantop.

Neutralna glazura
Podgrzać wodę z 345 g cukru 
do temperatury 50°C, dodać pektynę 
wymieszaną z 74 g cukru. Podgrzać 
do temperatury 85°C, dodać sok z cytryny. 
Przykryć folią i wstawić do lodówki 
na 24 godz.

Wegańska pianka
Połączyć Debic Vegantop, wanilię i cukier. 
Ubijać do powstania odpowiedniej 
konsystencji.

Wykończenie
Na biszkopt kokosowy nałożyć warstwę 
musu mango i zamrozić. Neutralną 
glazurę podgrzać do temperatury 
40°C. Zanurzyć w niej zamrożone 
ciasto z biszkoptu i musu mango. 
Pokroić ciasto na batoniki o rozmiarach 
10 x 4 cm i umieścić na prostokątach 
z ciasta kruchego. Udekorować wegańską 
pianką, świeżym mango i kokosem.



Chleb GrillLOVE
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Letnie receptury

Sposób przygotowania

Składniki

Wymieszać wszystkie składniki w miesiarce spiralnej przez 
3 min na wolnych obrotach i przez 6 min na szybkich obrotach. 
Odstawić do leżakowania na 10 min (temperatura ciasta: 
26-27°C). Zrobić 550-gramowe naważki ciasta. Odstawić 
do garowania na 45-50 min. Przed wypiekiem naciąć ciasto. 
Wypiekać z zaparowaniem przez 30-35 min w temperaturze 
230°C, spadającej do 210°C. W połowie pieczenia otworzyć luft.

mąka pszenna typ 550 8000 g  
mąka żytnia typ 720 2000 g  
Uldo GrillLOVE 1000 g  
olej 400 g 
Uldo Ekstrakt Słodowy Jasny 300 g 
drożdże 300 g 
Uldo Sauer Jasny 150 g 
woda 6450 g 
razem 18 600 g
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Ciastka wulkany
Receptura na 15 sztuk

Receptura na 4 porcje
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Sposób przygotowania
Ciasto kruche
Cukier połączyć z margaryną. Mieszać do momentu uzyskania 
klarownej masy. Następnie dodać żółtka, a potem przesianą 
mąkę z proszkiem do pieczenia. Odstawić do lodówki na 30 min. 
Schłodzone ciasto rozwałkować i wyciąć małe krążki.

Krem
Śmietanę ubić na ¾ i połączyć z Nadzieniem o Smaku 
Śmietankowym Lauretta.

Ciasto parzone
Wodę zagotować z margaryną. Wsypać mąkę i mieszać 
do momentu, aż jednolita masa oddzieli się od ścianek naczynia. 
Masę należy wystudzić do temperatury 60°C, by potem 
stopniowo dodawać jajka. Blachę wyłożyć pergaminem. 
Za pomocą rękawa cukierniczego z karbowaną tylką szprycować 
na blasze kształt ptysia. Następnie na ciasto parzone nałożyć 
wcześniej wykrojone kruche krążki. Piec 35 min w temperaturze 
180°C (w zależności od pieca przy zerwanych luftach). 
Gotowego ptysia szprycować kremem śmietankowym.

Ciasto kruche 
cukier 145 g
margaryna 250 g
żółtka 5 sztuk
mąka 500 g
proszek do pieczenia 50 g

Składniki

Letnie receptury 

Krem
śmietana 1 l
Nadzienie 
o Smaku Śmietankowym 
Lauretta 350 g

Ciasto parzone
woda 250 g 
margaryna 500 g
mąka 500 g
jajka 500 g
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Receptura na 4 porcje

Ciasto malinoweCiasto malinowe
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Letnie receptury

Sposób przygotowania
Spód ciasta 
Margarynę schłodzić. Pokroić w kostkę i zagnieść z pozostałymi 
składnikami. Gotowe ciasto owinąć w folię i włożyć 
do zamrażarki na około 15 min. Przygotować dwie formy 
o wymiarach 30 x 20 cm, posmarować margaryną i wyłożyć 
papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkować na grubość około 
4 mm. Wyłożyć nim formy. Włożyć do lodówki na około 30 min. 
Ciasto nakłuć widelcem lub jeżem cukierniczym, włożyć 
do piekarnika i piec około 20 min w temperaturze 190°C.

Nadzienie 
Maliny, cukier i Naturalny Aromat Malinowy L783 umieścić 
w rondelku, podgrzać, aż rozpuści się cukier. Sos malinowy 
przetrzeć przez sito, dodać sok z cytryny, jajka i mąkę, wszystko 
zblendować. Malinowe nadzienie wylać na ciasto, piec około 
25 min w temperaturze 160°C. Ostudzone ciasto udekorować 
malinami i listkami mięty.

Spód ciasta 
margaryna 220 g 
mąka pszenna 600 g  
cukier puder 180 g 
Naturalny Aromat Maślany Butter Buds Asia 66908 5 g

Nadzienie 
maliny 1000 g 
cukier 320 g 
Naturalny Aromat Malinowy L783 5 g 
sok z cytryny 230 ml 
jajka 200 g 
mąka pszenna 80 g 

Składniki

Ciasto malinowe
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Receptura na 4 porcje

Deser
egzotyczny
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Letnie receptury

Sposób przygotowania
Spód crunch
Rozpuścić prażynkę i wyłożyć na pergaminie. Następnie 
rozsmarować cienką warstwę i schłodzić. Po schłodzeniu wyciąć 
kwadraty o rozmiarze 5 x 5 cm.

Żelka cytrynowa
Namoczyć żelatynę w wodzie, następnie podgrzać i dodać 
do kremu. Wymieszać, wylać w kwadratowe formy silikonowe 
o wymiarach 4 x 4 cm i zmrozić. 

Mus egzotyczny 
Namoczyć żelatynę w wodzie. Zagotować pulpę mango. Zalać 
gorącą pulpą białą czekoladę i wymieszać do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Następnie dodać pokrojone banany i zblendować. 
Dodać podgrzany roztwór żelatyny, kolejno dołożyć delikatnie 
ubitą śmietanę. Wszystko wymieszać. 

Złożenie 
Wylać mus egzotyczny do kwadratowych form silikonowych 
5 x 5 cm (do ¾ ich wysokości). Włożyć wcześniej zamarzniętą 
żelkę cytrynową i dopełnić musem resztę formy. Zamrozić. 
Wyciągnąć zmrożony deser z foremek i pokryć zamszem. 
Następnie przełożyć na wcześniej wycięte spody crunch. 
Udekorować według uznania, np. suszoną limonką i płatkami 
jadalnych kwiatów.

Spód crunch
Irca Pralin Delicrips Classic 300 g 

Żelka cytrynowa
żelatyna 40 g 
woda 40 g
Irca Cremirca Limone 200 g

Mus egzotyczny
żelatyna 20 g
woda 200 g 
pulpa mango 300 g 
Irca Reno Concerto Czekolada Biała 32% 200 g 
banany 400 g 
ubita śmietanka 30% 900 g 

Składniki

Jak przygotować? 
Zeskanuj i zobacz
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Egzotyczny duet
na migdałowym sablé
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Letnie receptury

Sposób przygotowania
Sablé migdałowe 
Połączyć wszystkie suche składniki 
z masłem. Dodać jajka i rozwałkować 
pomiędzy dwoma papierami. Schłodzić, 
a następnie wykroić spód do monoporcji 
o wielkości pasującej do foremek, których 
użyjemy do złożenia deseru. Zmrozić 
i odpiekać w temperaturze 175°C przez 
12-15 min.

Compote egzotyczne 
Wszystkie składniki wymieszać, 
podgrzewać aż do zagotowania. 
Odstawić do wystygnięcia.

Składniki
Sablé migdałowe 
mąka migdałowa 180 g 
mąka pszenna 1600 g 
cukier puder 400 g 
sól szczypta 
masło 720 g 
jajka 280 g 

Compote egzotyczne 
cukier 320 g 
agar 20 g 
pulpa mango 1000 g 
pulpa marakuja 500 g 
mleko kokosowe 500 g

Mus kokosowy 
żelatyna 45 g  
mleko kokosowe 1200 g 
cukier 180 g 
Biała Czekolada 28% Bellaria 330 g 
śmietana ubita 1350 g    

 
Glacage mango 
żelatyna 40 g 
zimna woda 120 g 
cukier 300 g 
woda 150 g 
syrop glukozowy 300 g  
mleko skondensowane 200 g  
Biała Czekolada 28% Bellaria 300 g 
mango proszek 10 g 
barwnik spożywczy żółty 

Dodatkowo 
Krem Smarowny Mleczny Bellaria 200 g

Mus kokosowy 
Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. 
Mleko zagotować z cukrem. Białą 
Czekoladę 28% Bellaria zalać gorącym 
mlekiem, dodać żelatynę. Całość 
zblendować. Ubić śmietanę na ¾ 
i połączyć z otrzymanym ganachem. 
Odłożyć do schłodzenia.

Glacage mango 
Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. 
Cukier, wodę i syrop zagotować 
do temperatury 103°C. Następnie 
dodać mleko, a po chwili żelatynę. 

Emulgować z Białą Czekoladą 28% 
Bellaria, odpowietrzyć. Przecedzić przez 
drobne sito, dodać proszek owocowy 
oraz barwnik i wymieszać do uzyskania 
odpowiedniego koloru. Schłodzić 
do temperatury około 30-32°C.

Złożenie 
Mus kokosowy wlać do foremek, 
wygładzić brzegi łyżką. Do wnętrza wlać 
ostudzony compote z mango i marakui. 
Spody z sablé migdałowego smarować 
warstwą Kremu Smarownego Mlecznego 
Bellaria według uznania. Układać 
na foremkach z deserem i zamrozić. 
Wyjąć z foremek zmrożony deser i oblać 
glacagem mango. Po zastygnięciu polewy 
udekorować według uznania.
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Kostka 
truskawkowa

Receptura na ciasto 60 x 40 cm



79

Letnie receptury

Sposób przygotowania
Żelka truskawkowa 
Frużeladę truskawkową zblendować i połączyć z przygotowaną 
wcześniej żelatyną. Gotową żelkę truskawkową rozprowadzić 
na blacie czekoladowym i przykryć jasnym blatem.

Krem śmietankowy 
Śmietanę ubić na puszystą masę, dodać cukier puder. Całość 
połączyć z przygotowaną żelatyną. Gotowy krem wyłożyć na blat 
biszkoptowy, równomiernie rozsmarować.

Polewa truskawkowa 
Śmietanę zagotować i połączyć z Pastą Truskawkową Zentis 
i białą czekoladą. Dodać przygotowaną żelatynę. Gotową polewę 
rozprowadzić na kremie śmietankowym. Dekorować świeżymi 
owocami.

Składniki
Żelka truskawkowa 
Frużelada Truskawkowa 
Zentis 2800 g 
żelatyna 80 g 
woda 400 g 

blat biszkoptowo-tłuszczowy 
czekoladowy 1 sztuka  
blat biszkoptowo-tłuszczowy 
jasny 1 sztuka

Krem śmietankowy 
śmietana 33% 2000 g 
cukier puder 160 g 
żelatyna 40 g 
woda 200 g

Polewa truskawkowa 
śmietana 33% 400 g 
Pasta Truskawkowa 
Zentis 120 g 
biała czekolada 140 g 
żelatyna 10 g 
woda 50 g
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Receptura na 4 porcje

Sernik mangoSernik mango
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Letnie receptury

Sernik mango

Sposób przygotowania
Spód ciasteczkowy 
Ciasteczka drobno pokruszyć i dodać roztopione masło. 
Wymieszać składniki i wyłożyć na spód tortownicy.

Masa serowa
Ser ucierać, aż będzie gładki. Dodać cukier, sól i pastę waniliową. 
Następnie dodać śmietanę i jajka. Do masy serowej dodać pulpę 
mango i wyłożyć na przygotowany spód ciasteczkowy. Piec 
w temperaturze 160°C przez około 75 min. 

Galaretka mango
Żelatynę namoczyć w wodzie. Zagotować purée mango z cukrem, 
dodać namoczoną żelatynę i wymieszać.

Krem do dekoracji
Do miski wlać zimną śmietankę, dodać zimny ser oraz cukier. 
Ubijać do uzyskania kremowej konsystencji. 

Wykończenie
Po upieczeniu i wystudzeniu wierzch sernika 
udekorować galaretką mango oraz kremem.

Spód ciasteczkowy
ciastka maślane 200 g
masło 50 g

Masa serowa
Ser Cremette 1000 g  
cukier puder 200 g 
sól szczypta 
pasta waniliowa 1 łyżeczka 
śmietana 30% 100 g
jaja 5 sztuk 
pulpa mango 100 g 

Składniki
Galaretka mango 
żelatyna 8 g 
woda 50 ml
pulpa mango 400 g 
cukier 40 g

Krem do dekoracji 
śmietana 30% 200 g
Ser Cremette 200 g
cukier puder 15 g
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Tort ptysiowy z malinami
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Sposób przygotowania
Blaty karmelowe 
Składniki blatów mieszać płaskim 
mieszadłem na wolnym biegu miksera 
przez 3 min. Gotowe ciasto nanieść 
za pomocą worka cukierniczego na spód 
okrągłych form wyłożonych papierem 
do pieczenia. Piec w temperaturze 
190°C przez 10 min. Z ostudzonych 
blatów skroić zapieczoną skórkę.

Ciasto parzone 
Składniki ciasta parzonego mieszać 
płaskim mieszadłem na średnim biegu 
miksera przez 3 min. Z ciasta uformować 
miniptysie. Piec w temperaturze 230°C, 
spadającej do 200°C przez 25 min.

Krem jasny 
Składniki jasnego kremu wymieszać 
gęstym mieszadłem na średnim biegu 
miksera. Gotowym kremem nadziać 
ostudzone ptysie – 80 sztuk.

Krem ciemny 
KOMPLET Krem Dorino wymieszać 
z wodą gęstym mieszadłem na średnim 
biegu miksera. Pod koniec dodać 
rozpuszczone KOMPLET Kiddy Choco 
z olejem. Gotowym kremem nadziać 
ostudzone ptysie – 80 sztuk.

Złożenie 
Ramkę do torów o średnicy 18 cm wyłożyć 
folią. Na spód ułożyć blat karmelowy. 
Na środek blatu nałożyć nadzienie 
malinowe. Pozostały ciemny krem 
nanieść na spód karmelowy. Na pierwszą 
warstwę należy ułożyć ptysie nadziane 
ciemnym kremem. Przestrzenie pomiędzy 
ptysiami wypełnić jasnym kremem 
i rozpuszczonym KOMPLET Kiddy Choco. 
Na drugą warstwę ułożyć ptysie nadziane 
jasnym kremem i ponownie wolne 
przestrzenie wypełnić jasnym kremem 
i rozpuszczonym KOMPLET Kiddy Choco. 
Górę udekorować malinami i KOMPLET 
Neuschnee.

Blaty karmelowe (10 sztuk, Ø 18 cm) 
KOMPLET Toffi Soft 750 g 
jaja 300 g 
olej roślinny 300 g 
woda 150 g 
razem 1500 g

Ciasto parzone (160 miniptysi) 
KOMPLET Ciasto Parzone 1000 g 
olej roślinny 400 g 
woda (18°C) 1700 g 
razem 3100 g

Krem jasny 
KOMPLET Krem Dorino 1300 g 
woda (18°C) 3250 g 
razem 4550 g

Krem ciemny 
KOMPLET Krem Dorino 800 g 
woda (18°C) 2000 g 
KOMPLET Kiddy Choco 400 g 
olej roślinny 100 g 
razem 3300 g

Składniki
Nadzienie owocowe 
nadzienie malinowe (dowolne) 500 g

Dekoracja 
KOMPLET Kiddy Choco 400 g 
maliny (świeże) 600 g 
KOMPLET Neuschnee 150 g 
razem 1150 g

Łączna ilość 14 100 g

Letnie receptury
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