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Vianoce budú:
sviatočné torty so Zeelandiou

To, že v tejto dobe nemôžeme oslavovať vo veľkom neznamená, že sa nedá stále
niečo vymyslieť ako si pomôcť v tejto určite neľahkej situácii na trhu.
Teraz pred vianočným časom sme pre Vás pripravili nápad, ako sa vynájsť a
ponúknuť zákazníkom krásne tortičky pre nadchádzajúce sviatočné obdobie.
Tortičky majú priemer okolo 16 cm, sú chutne naplnené rôznymi náplňami zo Zeelandie,
ktoré máte určite po ruke aj u Vás vo Vašej prevádzke a potešia Vašich zákazníkov cukrárne.
Aj keď rodiny teraz musia stráviť vianočné sviatky v úzkom kruhu, vedia si ich užiť sviatočne
s krásnou tortičkou.
Tortičky sa dajú jednoducho darovať a donáškou z cukrárne doručiť k starým rodičom,
mamke, priateľke pod stromček alebo k štedrovečernému stolu ako krásny darček, z lásky
alebo ako poďakovanie a oživenie sviatočného stola.

VÝHODY poťahovacej hmoty:

S hmotou Biely Decor Icing sa veľmi dobre pracuje, či už na silikónovej podložke alebo
priamo na pracovnom stole. Je však potrebné ju podsypávať kukuričným škrobom
(určite nepoužívajte práškový cukor alebo Solamyl).
S poťahovou hmotou sa veľmi dobre pracuje nielen v lete ale aj v zime, hmota sa
v chladničke nerosí a čo je dôležité, na tortičkách sa veľmi dobre robia hrany
so žehličkami, nakoľko je dobre poddajná, výsledný efekt je nádherný.
Taktiež sa s hmotou robia výborne rôzne efekty na torte napr. sneh, cencúle a pod.
Poťahová hmota Biely Decor Icing (BDI) je naozaj snehovo biela, pružná, poddajná
a netopí sa v rukách na rozdiel od iných hmôt, ktoré sú veľakrát práve veľmi tvrdé na
spracovanie a s danými hmotami sa nedajú ľahko robiť napr. hrany na torte.

OBJAV SPOJENIE:

+ BDI

DARČEK pod stromček
Tohto roku nemusia byť darčekom pod stromček zase ponožky – ale chutné sladké
prekvapenie v tvare sladkého darčeka s mašľou.
Korpus z Piškóty 100 svetlej je upečený v štvorcovej forme o rozmere cca 15-17 cm, dvakrát
prekrojený, jemne pretretý s Frutaﬁll jahoda a naplnený s chutnými smotanovými
náplňami Zeesan Jogurt alebo Jahoda. Čokoládovú ganáž ocenia nielen deti ale aj
obdarovaní dospelí a farba darčeka sa samozrejme prispôsobí obľúbeným farbám obdarovaného.
Keďže sme Zeelandia, naše farby sú žltá a ﬁalová.

ZIMNÁ KRAJINA
Krásna okrúhla tortička o priemere cca 16 cm z Piškóty 100 svetlej, naplnená vyšľahanou
parížskou smotanou KEN Trufa a chutnou šľahačkovou náplňou ochutenou s pastou
Compound Pistache.
Plát pod pistáciovým krémom je potretý jemne marhuľovým džemom alebo môžete použiť
aj Frutaﬁll marhuľa. Jemne obtretá s ganážou z Ken Presto a Scaldis Dark a potiahnutá
s Bielym Decor Icingom.
Efektne dozdobená s vločkami, modrým dekorom, strieborným leskom a chutnými snehuliačikmi.
Tortička v štýle zimnej krajiny určite poteší každé malé aj väčšie deti počas celého zimného
obdobia.

SVIATOČNÁ tortička na štedrovečerný stôl
So základom z Piškóty 100 svetlej, naplnená chutnou jogurtovou a višňovou ochutenou
smotanovou náplňou zo Zeesan Jogurt a Višňa. Pláty sú jemne pretreté s Frutaﬁll višňa.
Ganáž použitá na povrchu tortičky zabráni prechodu vlhkosti do Bieleho Decor Icingu,
ktorý je krásne zafarbený na červeno a dozdobený zlatými ﬂitrami a vianočnými jedlými
oblátkami. Sviatočnú atmosféru doplní krásna vianočná ruža alebo zvončeky a iné dekorácie.
Tortička sa bude určite krásne vynímať na každom sviatočnom stole.
Trvanlivosť je min. 3 dni vďaka použitej smotane Ken Presto a Zeesanom.

OBJAV SPOJENIE:

+ BDI

SILVESTROVSKÁ ZLATÁ tortička PF 2021
Biely Decor Icing je naozaj pekne biely a v kombinácii so zlatou farbou vytvára jedinečnú
žiarivú farbu práve skvele sa hodiacu na oslavu začiatku nového roka.
Tortička je okrúhla o priemere cca 16 cm a znovu so základom z Piškóty 100 svetlej,
ale môžete použiť aj iné zmesi z našej ponuky ako je Cesto Čokoládové a Jogurtové alebo Jung
Basis Rűhr, podľa toho čo od nás máte skladom.
Jemne a chutne naplnená s višňovým alebo jahodovým gélom (ale viete použiť aj naše skvelé
Darinka džemy alebo ďalšie chutné Frutaﬁlli) a skvelou Zeesan tvarohovou náplňou a Zeesan
Čoko náplňou so smotanou KEN Presto.
Ganáž skvele doplní tieto ovocné chute a zlato zafarbený Biely Decor Icing skvele oživí
nápis PF 2021 a krásny biely vianočný kvet.
Príprava zlatej silvestrovskej torty
a práca s farbou:
Kvalitnú zlatú práškovú farbu si zriedite
s pár kvapkami Carlex Spray alebo olejom.

Vychutnajte si pocit, že aj v tomto období viete svojim zákazníkom okrem veľkých tôrt
na svadby a krstiny ponúknuť aj tieto menšie, ale o to efektnejšie prekvapenia v podobe
sviatočných tortičiek.
Potešia určite viac ako zákusky a rodinky si ich radi nafotia do albumov a svojich instagram a FCB
proﬁlov a Vy vďaka svojej tvorivosti budete mať čo robiť aj po novom roku.
Tortičky viete pripraviť aj na Valentína, Veľkú Noc, meniny, narodeniny a hoci aj len tak na víkend
pre svojich verných spotrebiteľov.
Prajeme Vám krásne sviatky.
Celý tím Zeelandia s.r.o.
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Použite naozaj dobrý mäkký štetec
a potiahnutú tortu s BDI (s nelepivým
povrchom) potierajte so štetcom a zlatou
farbou.

p. Zuzana Ontková Feketeová

Zlatá farba sa dá aplikovať aj striekaním
na povrch torty, ale výsledný efekt je
omnoho lepší za použitia štetca.

p. Marián Krcho

p. Dezider Csizmadia

p. Adam Jakub
p. Ľubomír Kramár

