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PRODUKTY

TWARÓG PÓŁTŁUSTY 
Polmlek, 

wiadro 10 kg

SERNIKOWY  
WRZESIŃSKI
wiadro 10 kg

MASCARPONE 
Melekoma  
ser śmietankowy

opakowanie 250 g,
2 kg

TWARÓG  
BIERUŃSKI 4% 
tacka 1 kg

TWARÓG PÓŁTŁUSTY 
Strzałkowo 

pergamin 0,8 kg

SER BIERUŃSKI
wiadro 10,5 kg

MASCARPONE
Agrocomex 

wiaderko 3 kg

SER PÓŁTŁUSTY  
TWAROGOWY  
OSM Jarocin

pergamin 1 kg

SER FARMERSKI  
CHUDY 
Agrocomex

wiadro 11 kg

CUKIERNICZY  
O SMAKU  
WANILIOWYM
Włoszczowa

wiadro 11 kg

TwarogiTwarogi

SEROFIX
Agrocomex

wiadro 11 kg

MASCARPONE 
Bieruń

wiaderko 1 kg

WYKWINTNY 
Z BIERUNIA
wiadro 10 kg



PRODUKTY

ŚMIETANA 30% i 36%
Świeży łagodny smak śmietany,  
kremowa gęsta konsystencja,  
powodują, iż produkt ten jest  
idealnym składnikiem 
ciast i deserów.  
Bez zagęstników 
i konserwantów.

folia 5 l

ŚMIETANA 30% i 36%
Śmietana o wyśmienitym smaku. 
Doskonale się ubija. Jest stabilna 
i posiada oryginalny smak  
tradycyjnej śmietany. Idealna  
do tortów i deserów.

folia 5 l

1. KREMÓWKA ŁOSICKA 
33% UHT
2. DESEROWA 
ŁOSICKA
33% UHT

karton 5l

1. KREMÓWKA BIERUŃSKA 
33% UHT
2. DESEROWA  
BIERUŃSKA
33% i 36% UHT

karton 5l

1. ŚMIETANKA KREMOWA 
30% UHT
2. ŚMIETANKA TORTOWA
36% UHT

karton 5l, 1l

SmietanySmietany



RECEPTURY

Matcha 
“Bicuit Joconde” 
SKŁADNIKI:
• 300g Jaja
• 150g Cukier puder
• 150g Mąka  

migdałowa
• 250g Białko
• 75g Cukier
• 120g Mąka
• 60g Masło
• 20g Matcha

WYKONANIE:
Rozgrzać piekarnik  
do 200° C. Ubić jaja  
z cukrem pudrem, 
mąką migdałową  
i herbatą matcha.  
Osobno ubić białko  
z cukrem. Do pierwszej 
mieszanki dodać mąkę 
i rozpuszczone masło, 
na koniec dodać  
ubite białka. Piec  
”biscuit joconde”  
w 200° C przez  
7 minut.

Ganasz  
karmelowy
SKŁADNIKI:
• 150g Cukier
• 100g Śmietana 30%
• 30g Syrop glukozowy
• 175g Czekolada mleczna 

34% Barima  
Artisanal (kod 
CHL35XXC3)

• 50g Masło

WYKONANIE:
Podgrzać śmietanę 
i syrop glukozowy. Z cukru 
przygotować karmel, 
stopniowo dodawać ciepłą 
śmietanę i mieszać aż  
połączy się z karmelem. 
Zalać czekoladę  
karmelem. Dodać masło  
i zmiksować blenderem. 
Wlać karmelowy ganasz 
do foremek na wcześniej 
przygotowany „bicuit  
joconde” z herbatą  
matcha. Wstawić  
do lodówki.

Mus pralinowy z advocatem
SKŁADNIKI:
• 200g Śmietana 32%
• 10g Pasta waniliowa Dreidoppel (kod 67310)
• 100g Cukier (1)
• 80g Syrop glukozowy
• 4 Żółtka
• 50g Cukier
• 20g Sanett Dreidoppel (kod 0320)
• 150g Czekolada deserowa 56% 

Barima Artisanal (kod CHN56XX3)
• 150g Pasta prażony orzech laskowy 60%  

Barima Artisanal (kod 6139)
• 400g Śmietana 32%
• 20g Pasta Advocat Dreidoppel (kod 00247)

WYKONANIE:
Zagotować pierwszą śmietanę z sanettem.  
Z cukru (1), glukozy i pasty waniliowej zrobić  
karmel. Dodać gorącą śmietanę i wymieszać.
Wymieszać żółtka z cukrem (2). Wlać gorący 
karmel do masy z żółtek. Dobrze wymieszać  
i podgrzać do 82°C. Wlać przygotowany krem    
do czekolady, dodać pastę advocat i pastę pra-
linową. Dokładnie wymieszać. Krem karmelowy 
schłodzić do 35°C i dodać ubitą śmietanę.

POLEWA NABŁYSZCZAJĄCA
Zamrożone ciasto pokrywać białą polewą Barima  
Artisanal (kod 2379) i obłożyć paskiem z biszkopta 
„biscuit joconde”.

DEKORACJA:
• Do udekorowania użyć czekoladowych dekoracji  

Barbara Decor:
• Funny Bunny (kod 33923)
• Kogucik (kod 33983)
• Jajka (kod 33851)

Trio  Trio  
WielkanocneWielkanocne

RECEPTURY



PRODUKTY

KURAKI - ZESTAW 
Kod 33984

LISTKI WIERZBY LEMON
kod: 333308

FUNNY BUNNY 
kod: 33923

LOGO WESOŁEGO  
ALLELUJA
kod: 33982

MALOWANKI
kod: 33918

KOGUCIK
kod: 33983

MARCHEWKA 3D
kod: 33716

GUZIKI KOLOR - ZESTAW 
kod: 33707

MARCEPAN 50% 
kod: 6160

	 	 PRODUKTY	DEKORACJE:

PRODUKTY	SUROWCE:

CZEKOLADY BARIMA: 56%, 72%, 29%, 34%

PASTY OWOCOWO - SMAKOWE DREIDOPPEL: 

PRAŻYNKI ROYAL 
kod: 332451

LAWENDA 
kod 23820

HIBISKUS 
kod: 24320

KWIAT  
CZARNEGO 
BZU 
kod: 437

KURCZAK W SKORUPCE 
kod: 33848



RECEPTURY

SKŁADNIKI:
Przygotować blat z ciasta  
biszkoptowo tłuszczowego  
czekoladowego na tortownice  
ok 24 cm.
Masa makowa z białego  
maku Prospona
Masa makowa Prospona

Masa serowa:
• 4 jajka
• 150 g cukier
• Kilka kropel ekstraktu waniliowego
• 750 g twarogu sernikowego 
zmielonego

• 150 g masła
• 15 g budyniu waniliowego  
w proszku

WYKONANIE:
Blat czekoladowy umieścić w tortownicy. Gałkownicą do  
lodów odmierzać gałki masy makowej i układać na blacie  
czekoladowym. Naprzemiennie raz czarna raz biała. 
Z składników na masę serową oddzielić żółtka od białek.  
Białka ubić. Wszystkie inne składniki razem z żółtkami miksować 
na jednolitą masę. Dodać pianę z białek i dokładnie delikatnie 
wymieszać. Masą serową zalać blat czekoladowy z kulkami  
z maku. Piec ok  60 – 70 min w temp 170° C. Po wystudzeniu 
dekorować polewą czekoladową.

         Sernik          Sernik 
na dwa makina dwa maki



PRODUKTY

Masa makowa  
z białego maku
Delikatna w smaku o charaktery-
stycznym migdałowym aromacie, 
doskonała do bezpośredniego uży-
cia w rogalach, ciastach i deserach.
Idealna baza do stworzenia wła-
snych kompozycji smakowych.

wiadro 13 kg

Masa makowa 
i Masa makowa  
z bakaliami
Gotowa aromatyczna masa ma-
kowa idealna do przygotowania 
tradycyjnych ciast z makiem.

wiadro 13 kg / puszka 3,2 kg

Nadzienie Frutamax
Nadzienie do zapiekania z dużą 
zawartością owoców. Nadaje się do 
wielu zastosowań cukierniczych.

Czarna porzeczka, Wiśnia, Morela

wiadro 13 kg

Powidła śliwkowe  
węgierkowe
Tradycyjne nadzienie o charakte-
rystycznym, intensywnym smaku 
śliwek, idealne do przekładania 
ciast, ciasteczek piernikowych.

wiadro 12 kg

Skoncentrowane pasty
Produkt o szerokim zastosowaniu 
o dużej zawartości owoców.  
Prosty w użyciu, wystarczy  
wymieszać max 10% z bazą,  
aby uzyskać smak, kolor i aromat. 
Do zastosowania w lodach  
mlecznych i sorbetowych,  
ciastach, deserach oraz pralinach.

Czarna porzeczka, Jagoda,  
Pomarańcza, Kawa i inne

słoik plastikowy 1,2 kg

wiadro 4 kg

Variegato
Produkt do dekorowania  
i przekładania masy lodowej.  
Dzięki niemu można tworzyć  
ciekawe połączenia smakowe. 
Sprawdza się również w deserach  
i jogurtach mrożonych.

Mango, Marakuja, Borówka  
amerykańska i inne

słoik plastikowy 1,2 kg

Frużelina® owoce w żelu
Starannie wybrane owoce  
w lśniącym i klarownym żelu  
w dużej gamie smakowej  
idealne do słodkich deserów.

Wiśnia, Truskawka, Czarna jagoda, 
Brzoskwinia i inne

puszka 3,2 kg

Pasteryzowane  
owoce
Wspaniała alternatywa dla 
świeżych owoców, jędrne i soczyste 
owoce w zalewie, która idealnie 
nada się do przygotowania  
galaretki.

Wiśnia, Czarna porzeczka, Agrest

słoik 690 g, 720 g, 740 g



SKŁADNIKI:
Babka cięta z metra 666 g                          
Jaja    800 g
Olej    630 g
Cukier    720 g
Woda    60 g
Mak suchy  300 g

Masa budyniowo nugatowa
Budyń enbelett bakels 600 g
Mleko 1500 g

Trufla nugatowa  800 g
Rozetki
Carmel cream  1500 g

Wierzch
Krówka   600 g
Margaryna   150 g
Syrop glukozowy  150 g
Nakropka syrop 
do nasączania   600g

PRYZGOTOWANIE:
1. Połączyć składniki na ciasto
2. Ubijać rózgą przez 5 min na szybkich obrotach
3. Rozłożyć ciasto na dwie blachy wypiekowe i wyrównać (wyłożone pergaminem)
4. Wypiekać w 200*c przez ok 15-17 min.
5. Wymieszać budyń z mlekiem i odstawić na 5 min
6. Do budyniu dodać rozpuszczoną truflę nugatową i ponownie zamieszać
7. Całość wyłożyć na nasączony blat, wyrównać i przykryć drugim blatem
8. Na powierzchni wyszprycować z carmel crem rozetki
9. Między rozetkami wylać przygotowaną masę karmelową z krówki śmieszki.
(Margarynę z syropem zagotować, dodać krówkę i wymieszać do gładkiej konsystencji)

                  CiastoCiasto
mazurkowemazurkowe

 Truskawkowe ptysie.

RECEPTURA



PRODUKTY

KRÓWKA ŚMIESZKA
Mocno skoncentrowana baza  
karmelowa do użycia po dodaniu 
margaryny lub masła i syropu 
skrobiowego. Idealna na pyszne  
babeczki karmelowe lub  
wykończenie sernika.

worek 12,5 kg

POLMIX KOKOSOWY
Mieszanka kokosowa do produkcji 
standardowych kokosanek oraz  
do uzupełniania i nadziewania 
wyrobów cukierniczych – tarty, 
rolady, kostki, batony, mozaiki itd.

wiadro 12,5 kg

BEZA ACTIWHITE
Bezę Actiwhite można  
z powodzeniem użyć do produkcji 
tortów, spodów i przekładek  
bezowych oraz bezików. Bezę  
można również poddać procesowi 
zaparzania.

worek: 1 kg

BAKELS INSTANT CREME
Niewysychający i niepękający krem 
do wykańczania tortów i ciast  
deserowych. Idealny do falbanek 
i wszelkich dekoracji.

worek 10 kg

BABKA CIĘTA Z METRA
Babka o delikatnym,  subtelnym 
smaku ciasta w nowej konwencji 
sprzedaży. 
Nie powoduje uczucia pieczenia  
w ustach.

worek 20 kg

PIPPINGI
Żele do pisania i dekorowania  
to idealne surowce do produkcji 
cukierniczych wyrobów  
okolicznościowych.  
Żele doskonale łączą się  
z barwnikami spożywczymi.  
Kolory: neutralny, zielony, złoty, 
czerwony, brązowy

wiadro: 7 kg

YOGO FRUIT
Mieszanka w formie proszku,  
idealna do wypieku ciast 
z owocami, charakteryzująca 
się delikatnym jogurtowo – 
- maślanym smakiem.

worek 15 kg

CZEKOLADOWE UCIERANE
Gotowa mieszanka w proszku na 
ciasta o głębokim smaku, ciemnej 
barwie, niepowtarzalnym  
aromacie, zwięzłej strukturze  
i długo utrzymującej się  
wilgotności

worek 12,5 kg



Blat czekoladowy
• Fiorfiore Completo Cacao AM40CD 500g
• Woda 190g
• Olej 190g
Wszystkie składniki wymieszać 5 minut  
na wolnych obrotach. Wyłożyć na blaszkę 
60x20 i wypiec w tepmeraturze 190*C.  
Po ochłodzeniu wykroić krążki o średnicy  
16 cm i grubości 6 mm, 6 szt.

Dulce	de	leche
Dulce de leche AJ01AA 180g
Dulce de lece nałożyć na krążek  
czekoladowy i przykryć drugim krążkiem  
w rancie 16 cm.

Krem	śliwkowy
Śmietanka 30% ubita 400g
Pannatex AI70AM 40g
Variegato śliwka AJ01AD 400g
Ubitą na 3/4 śmietankę z pannatexem,  
połaczyć z variegato śliwkowym i nałożyć na 
krążek czekoladowy. Wyrównać  
i odstawić do mroźni.

Mus orzechowy
Żelatyna    13g
Woda 110g
Śmietanka 30% 215g
Czekolada Ariba Bianco AQ48AA 495g
Pasta orzech laskowy AY00CA 130g
Sól 5g
Spirytus 20g
Śmietanka 30% - ubita 645g
Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie.  
Kremówkę doprowadzamy do wrzenia,  
następnie dodajemy namoczoną żelatynę 
i białą czekoladę. Do ganaszu dodajemy  
kolejno, pastę orzechową, sól, spirytus.  
Ganasz powinien mieć 30*C wtedy łączymy 
go z ubitą kremówką. Torcik składamy  
w formie silikonowej 18x5. Nakładamy mus 
orzechowy do połowy formy i nakładamy  
na mus wcześniej przygotowany krążek,  
wyrównując mus do powierzchni formy.  
Torciki odstawić do mroźni.

Dekoracja
AF20EB 500g
Mirall Biała czekolada AF24EB 500g
Miralle zmieszać i podgrzać do 40o 
miksować blenderem i oblać torcik.
Udekorować elementami z czekolady i złotem.

                 Torcik Torcik
sliwka, orzech i karmelsliwka, orzech i karmel

RECEPTURA



PRODUKTY

AF20EB - MIRALL NEUTRALNY 
błyszcząca polewa, bezglutenowa, bez  
tłuszczów utwardzonych, neutralny smak,  
może być barwiona i aromatyzowana,  
do zastosowania w temperaturze  
dodatniej i ujemnej

opakowanie wiadro 3 kg
AQ48AA - ARIBA BIANCO  
DISCHI 36/38 
czekolada biała, dyski, kakao min. 31%

opakowanie karton 10 kg

AM40CD - FIORFIORE  
COMPLETO CACAO 
czekoladowe ciasto biszkoptowo-tłuszczowe 
(wchłaniania części płynnych 1:1) 

opakowanie worek 10 kg

GIOIA -  AG1GAB 
uniwersalna margaryna 80%  
o charakterystyce i aromacie 
masła, idealna do kremów  
oraz ciast maślanych 

opakowanie karton 20 kg

AX52GO - CARAVELLA CRUNCH 
CIOCCO AVORIO 
wysokogatunkowy krem „biała czekolada”  
z dodatkiem kruchych wafelków, do  
zastosowania jako nadzienia i wypełnienia 
na zimno, do smarowania, przekładania  
blatów ciasta

opakowanie wiadro 5 kg



RECEPTURY

       Mazurek

WYKOŃCZENIE:
Super Kruche Soreno, jaja i margarynę połączyć razem i wymieszać  
do jednolitej konsystencji. Następnie ciasto wykładamy do formy.
Masę Makową MAKUŚ i wodę połączyć ze sobą. Tak przygotowaną masę  
wyłożyć na uformowane ciasto kruche. Całość zapiekać około 40 -50 min  
w temperaturze 180 stopni C.
Kajmak podgrzać i rozprowadzić po wierzchu. Ozdobić w dowolny sposób

SKŁADNIKI:
• 500 g SUPER KRUCHE SORENO
• 25 g  jaja
• 210 g  margaryna
• 500 g MAKUŚ SORENO
• 300 g woda
• 300 g kajmak



PRODUKTY

Olej MAESTRO ŚWIEŻOŚĆ
Sprawia, że ciasta dłużej zachowują  
pożądaną wilgotność i miękkość.  
Zwiększa objętość wypieków nawet  
o 10%

Butelka 5 l

OLEJ RZEPAKOWY TOP Q
Olej rzepakowy przeznaczony do  
produkcji wyrobów ciastkarskich 
i piekarskich, szczególnie do wypieku  
wyrobów biszkoptowo-tłuszczowych, 
ciast pienionych, pieczywa pół  
cukierniczego oraz mieszanek  
cukierniczo-piekarskich. 

Butelka 5l ,10 l

MARGARYNA MAESTRA  
PUFF PASTRY MB
Nie zawiera konserwantów, ani  
sztucznych aromatów, jednocześnie 
zapewniając wypiekom wyjątkowy  
smak i aromat. Jej doskonała  
konsystencja ułatwia przygotowanie 
ciasta, wałkowanie bez pękania,  
a także pozwala z łatwością poddawać  
je obróbce ręcznej, bądź
mechanicznej. 

Karton 10 kg (5x2kg)

MARGARYNA MAESTRA  
KREMOWA NH MB
Nie zawiera tłuszczów utwardzonych  
jak również konserwantów i sztucznych 
aromatów. Zapewnia świetną  
kompozycję ze wszystkimi, zwłaszcza 
mlecznymi składnikami kremów,  
doskonale napowietrzając  
przygotowany krem. 

Karton 10 kg (2x5kg)

MARGARYNA MAESTRA  
KREMOWA WHITE MB
Jest margaryną o zupełnie neutralnym 
smaku i zapachu. Dzięki białej barwie  
i neutralnemu smakowi nie wpływa na 
smak i barwę finalnego produktu. Łatwiej 
i szybciej roznosi kolor. Margaryna  
odpowiednio napowietrza masę  
kremową i doskonale łączy się ze 
wszystkimi jej składnikami. 

Karton 10 kg (2x5kg)

MARGARYNA MAESTRA  
CUKIERNICZA MB
Posiadając wyjątkowy aromat,  
nadaje gotowym wypiekom pożądany 
smak i zapach. Doskonale łączy się  
z masłem i innymi dodatkami,  
zwiększając objętość wypieków. 

Karton 10 kg (2x5kg)

MARGARYNA QUALITA 80%
Dobrze napowietrza ciasta  
zapewniając im objętość, a także 
odpowiednią strukturę. Ponadto 
zdecydowanie wspomaga łączenie 
poszczególnych składników masy 

Karton 10 kg (2x5kg)



RECEPTURY

Jogo ZebraJogo Zebra

WYTWARZANIE:
Wszystkie składniki ciasta (z wyjątkiem kakao)  
ubijać rózgą przez 5 minut na szybkich obrotach.  
Podzielić ciasto na dwie części. Do jednej z nich  
dodać kakao i mieszać do uzyskania równomiernego 
koloru. Następnie wykładać do formy małymi  
porcjami na przemian jasne i ciemne ciasto.  
Wypiekać w temperaturze 170-180°C  
przez 40-50 minut.

SKŁADNIKI:
Mieszanka  1000 g
Jaja    300 g
Olej    300 g
Woda   300 g
Kakao   20 g
Mieszanie   5’

RECEPTURY

Jogo ZebraJogo Zebra



PRODUKTYPRODUKTY

NADZIENIE 
AMARENA
Amarena to wysokiej  
jakości termostabilne  
nadzienie wiśniowe.  
Zawiera aż 60% całych 
owoców wiśni w soku  
własnym oraz jest  
idealnym dodatkiem  
do ciast drożdżowych, 
ptysiowych, kruchych,
ciastek, kremów,  
śmietany. 

wiaderko 12 kg

JOGO DE LUXE
Jogo de Luxe to mieszanka 
do wyrobu jogurtowych 
ciast biszkoptowo- 
-tłuszczowych. Dzięki  
idealnie skomponowanym  
składnikom produkt
nadaje wyrobom  
delikatny smak i aromat 
oraz niezwykle apetyczny 
wygląd.

worek 25 kg

BEST CREAM
Idealnie nadaje się  
jako dodatek oraz jako  
dekoracja do ciast  
i deserów. Doskonały  
na zimno, jak i do zapieku. 
Best Cream to również 
doskonała baza do  
komponowania innych 
smaków według pomysłów 
i fantazji cukierników.

worek 10 kg

KRUCHE EXTRA
Kruche Extra daje  
możliwość różnorodności 
zastosowania mieszanki, 
np. do produkcji ciasteczek
kruchych, spodów do  
szarlotki, mazurków, blatów 
do ciast czy rogalików  
krucho-drożdżowych.

worek 25 kg

Extra babka XXL
Extra babka XXL to  
wysokiej jakości  
mieszanka do wyrobu 
puszystych ciast  
biszkoptowo-tłuszczowych.  
Szczególnie polecana jest 
do wypieku wszelkiego 
rodzaju babek. Gotowe 
wyroby mają dużą  
objętość oraz wyrównaną  
i drobną strukturę  
miękiszu.

worek 25 kg

CZEKO-MUFFIN
Czeko-muffin to mieszanka 
dedykowana do wyrobu
muffin i babeczek,  
o intensywnie  
czekoladowym smaku  
i aromacie. Po  
zastosowaniu mieszanki 
muffiny są delikatne  
i puszyste w środku.

worek 25 kg

MASA MAKOWA
Wysokiej jakości  
mieszanka do  
produkcji masy  
makowej. Swój  
niezwykły smak  
i aromat zawdzięcza  
zastosowaniu najwyższej 
jakości mielonego maku  
niebieskiego.

worek 10 kg 

CZEKOLADOWE
To mieszanka, na bazie  
której możemy przyrządzić
ciasto o intensywnych  
czekoladowym aromacie
i niepowtarzalnym smaku. 
Dzięki swoim  
właściwościom:  
puszystemu i wilgotnemu 
miękiszowi, a jednocześnie 
dużej stabilności.

worek 25 kg



RECEPTURY

PRZYRZĄDZANIE:
Twaróg, olej, jaja i cukier wrzucić do misy i ubijać na średnich obrotach przez  
4 minuty. Odmierzoną ilość Quark Soft oraz wodę rozmieszać i dodać do masy  
twarogowej. Śmietankę 30 % ubić na sztywno i delikatnie wymieszać z masą  
serową. Wyłożyć na wypieczony blat czekoladowy i piec 110-120 minut  
w temperaturze 150oC.

WYKOŃCZENIE:
• 1500g nadzienia mango-marakuja Vortumnus 
• 15 g żelatyny 
• 100 g wody 
Wszystkie składniki połączyć razem i rozsmarować na wystudzonym serniku.

SKŁADNIKI	SERNIKA:
• Spód 60 x 40 cm
• 750 g - Mieszanki Soreno Super Choco 
• 350 g - jaj
• 350 g - oleju 
• 150 g - wody 
Odmierzoną ilość wody, oleju i jaj  
wlewamy do zbiornika, następnie  
wsypujemy koncentrat mieszając.  
Mieszamy na średnich obrotach  
od 4 do 5 minut. Pieczemy 180oC 
przez 12-15 minut.

Masa	serowa:
• 4000 g twarogu 
• 500 g oleju 
• 500 g jaj 
• 5000 g cukru 
• 1200 g Soreno Quark Soft 
• 1200 g wody 
• 1000 g śmietanki 30 %

Sernik mango-  Sernik mango-  
   -marakuja    -marakuja Soreno Soreno 



PRODUKTY

Nadzienie mango  
z marakuja Premium 
6 kg  - 5+1 za 1 zł1

STABILIZATOR  
QUARK SOFT
Wydajny stabilizator o szerokim 
zastosowaniu przy produkcji  
serników. Dzięki wykorzystanej 
formule poprawia właściwości  
serników, wydłuża świeżość  
i nadaje kremową, puszystą  
konsystencję gotowej masie  
twarogowej.

opakowanie 10 kg 

BABKA PIASKOWA
MONTE 
Mieszanka do wypieku ciast 
biszkoptowo-tłuszczowych  
o dużej delikatności,  
wilgotności, lekkiej  
konsystencji oraz regularnej 
strukturze miękiszu. Smaki:  
cytrynowa, jogurtowa,  
kakaowa, makowa, maślana, 
pomarańczowa 
worek: 20 kg

STABILIZATORY  
DO BITEJ ŚMIETANY
Stabilizatory do bitej śmietany 
owocowe i smakowe na bazie 
owoców liofilizowanych  
i naturalnych składników.  
Dostępny w wielu smakach: 
neutralny, biała czekolada,  
bananowy, brzoskwinia- 
-marakuja, cappuccino,  
gruszka, czarna porzeczka, 
czekolada, cytryna, malina, 
korzenny, tiramisu, truskawka.
worek: 1kg

CIASTO SUPER  
KRUCHE
Znakomicie sprawdza się  
przy wypieku ciasteczek,  
tartaletek, tarty oraz spodów 
do serników. Delikatny,  
waniliowy aromat,  
powtarzalność, naturalna  
barwa i kruchość to atuty  
mieszanki Super Kruche.

worek: 20 kg

MASA MAKOWA  
MAKUŚ
Gotowe do użycia nadzienie 
makowe, przygotowane  
z najwyższej jakości  
trzykrotnie mielonego, 
zaparzonego maku. Użycie 
masy makowej Makuś  
eliminuje pracochłonny czas 
przygotowania tradycyjnej 
masy makowej. Zawartość 
maku 50%  

worek: 15 kg

JOGURTOWE SOFT
Mieszanka do wypieku  
ciasta jogurtowego.  
Najwyższej jakości składniki 
użyte do produkcji mieszanki 
umożliwiają produkcję  
keksów, muffin i innych  
ciast o dużej wilgotności. 

worek: 20 kg

CIASTO  
CZEKOLADOWE  
SUPER CHOCO
Wysokiej jakości produkt  
zapewnia wyrazisty,  
czekoladowy smak, długą 
świeżość oraz stwarza  
możliwość różnorodnego 
zastosowania w wyrobach 
cukierniczych.   

opakowanie: 10 kg

MARCHEWKOWE
To gotowa mieszanka  
biszkoptowo - tłuszczowa  
do wypieku ciast.

worek: 20 kg



Sernik na patykuSernik na patyku
SKŁADNIKI:	
500 g Murbella - mieszanka na ciasto kruche Braun (patrz przepis podstawowy)
1000 g Murbella / 400 g masła lub margaryny do pieczenia / 100 g jaja

Masa twarogowa
400 g Stabilizator do serników Braun
500 g Twaróg (chudy)
500 g Kwaśna śmietana
300 g Całe jajko
700 g Woda

WYTWARZANIE:
Wszystkie składniki mieszać na gładko 
na średnich obrotach miksera drobną 
trzepaczką przez ok. 3 min.

PRZYGOTOWANIE:
• Masę twarogową wylać na przygotowa-

ne spody ciasta kruchego i wygładzić
• Odpiec
• Pozostawić do ostygniecia
• Przygotowane ciasto pokroić na równe 

plasterki (tj. na zdjęciu)
• W przygotowane plasterki wbij patyczki
• Plasterki oblać polewą Schokobella
• Udekorować jak pokazano na zdjęciu

TECHNIKA PIECZENIA:
• Ustawienie piekarnika z otwartą  

przepustnicą
• Temperatura pieczenia ok. 200°C
• Czas pieczenia: ok. 1 godz. 45-50 minut

DEKORACJA (DO WYBORU):
• Schokobella krem o sm. karmelu  

i orzeszków ziemnych
• Schokobella krem czekoladowy
• Schokobella krem czekoladowy  

biały
• Schokobella RUBY

RECEPTURY



PRODUKTY
STABILIZATOR EDEN 
Najwyższej jakości komponent który 
służy do stabilizacji  
śmietany. 
Pozwala na przygotowanie  
świetnych tortów, rolad, ciast 
deserowych i deserów. Są łatwe  
w użyciu, a wyroby przygotowane 
na bazie śmietany można mrozić nie 
tracąc na ich jakości.

STABILIZATOR  
DO SERNIKÓW 
dodatek do twarogu  
poprawiający/stabilizujący  
smak i konsystencję  
serników.

MIRUAR 
Biały i czekoladowy - gotowy  
do użycia nie spływający  
z bocznych powierzchni żel  
dekoracyjny.  
Warianty smakowe:  
czekoladowy i biały.

NADZIENIE  
WIŚNIOWE 
termostabilne nadzienie  
z zawartością 50% kawałków 
owoców

STABILIZATOR ALASKA 
Najwyższej jakości komponent który 
służy do stabilizacji śmietany. Pozwala 
na przygotowanie świetnych tortów, 
rolad, ciast deserowych i deserów.  
Są łatwe w użyciu, a wyroby  
przygotowane na bazie śmietany  
można mrozić nie tracąc na ich 
jakości. W skład produktu wchodzą 
owoce liofilizowane (do 8%)

KRANFIL’S 
Kremowo-czekoladowe  
nadzienie z kawałkami  
chrupiących ciasteczek,  
orzechów i/lub suszonych  
owoców. Warianty smakowe:  
czekoladowy, pistacjowy, czerwone 
owoce, ciasteczkowo-migdałowy, 
mango-marakuja.

KARMELOTKA 
cząstki jabłka w naturalnym 
karmelowym musie.

NADZIENIE  
CZARNA PORZECZKA 
termostabilne nadzienie  
z zawartością 40% kawałków 
owocówBRZOSKWINIA  

PRAŻONA
nadzienie termostabilne  
o zawartości 45% owoców  
prażonych.



Agrestowa chmurkaAgrestowa chmurka
SKŁADNIKI:	
CIASTO:
• 1500g Mieszanka na ciasto piaskowe
• 680g jajka 
• 600g olej 
• 100g woda 

BEZA:
• 500g białko jaj 
• 460g cukier kryształ
• 100g mąka ziemniaczana
• płatki migdałowe 

ŻELEK	AGRESTOWY:
• 2200g Nadzienie agrestowe Premium 
50% owoców Vortumnus 

• 220g roztwór żelatynowy

KREM:
• 500g serek mascarpone
• 1500g śmietana 33% 
• 220g roztwór żelatynowy  
(żelatyna 140g + woda 1000g) 

• 150g cukier kryształ

WYTWARZANIE:
Ciasto	
Wszystkie składniki wymieszać razem 
przez 3 minuty na wolnych obrotach za 
pomocą łopatki. Wylać na dwie blachy  
40 x 60 cm.  Piec w temperaturze  
190 stopni przez 15 min.

Beza
Białko ubić z ¼ części cukru. Pod koniec 
ubijania wsypać stopniowo cukier, a do  
ubitych białek – mąkę ziemniaczaną.  
Całość delikatnie wymieszać. Bezę wyłożyć 
na jeden blat piaskowy. Wyrównać  
i posypać płatkami migdałowymi. Piec w 
temperaturze 180 stopni przez 25-30 min.

Żelek
Nadzienie agrestowe Premium Vortumnus 
połączyć z roztworem żelatynowym 
i wylać na upieczony blat piaskowy.  
Wyrównać i schłodzić. 
 
Krem
Śmietanę 33% ubić razem z serkiem 
mascarpone. Dodać roztwór żelatynowy 
wymieszany z cukrem. Całość połączyć 
i wyłożyć na żelek agrestowy. Wyrównać  
i przykryć blatem z upieczoną bezą.  
Ciasto schłodzić 8-12 godz.

RECEPTURY



PRODUKTY

Szarlotka premium  
kostka i segment
11 kg - 3% rabatu

Powidło śliwkowe 
13 kg - 3% rabatu

Nadzienie  
rabarbarowe 
i rabarbar-truskawka 
Premium 
6 kg – 3% rabatu 

Nadzienie mango  
z marakuja Premium 
6 kg  - 5+1 za 1 zł1

Truskawka w żelu 
6 kg -  3% rabatu

Nadzienie morelowe 
Premium 
6 kg – 3%rabatu

Nadzienie agrestowe 
Premium 
6 kg – 3% rabatu

Skórka pomarańczowa 
10 kg – 3% rabatu



Truskawkowy Truskawkowy 
PrzekładaniecPrzekładaniec

SKŁADNIKI:	
• Blaty (2 sztuki 40 x 60 cm):
• KOMPLET Latino 1.100 g
• olej roślinny 550 g
• jaja 550 g

Żelka	truskawkowa:
• KOMPLET Saftbinder 160 g
• KOMPLET Stabilizator Truskawkowy 300 g
• truskawki 1.000 g
• woda 1.000 g
• cukier 140 g

Krem	jogurtowy:
• KOMPLET Stabilizator Jogokiss 500 g
• KOMPLET Krem Volu 300 g
• woda 18 °C 600 g
• mleko 2 % (30 °C) 500 g

Dekoracja:
• KOMPLET Glanz Klar 20 (gotowy żel) 600 g
• owoce (truskawki i borówki) 600 g

WYTWARZANIE:
Składniki blatów połączyć i wyrobić płaskim 
mieszadłem na średnim biegu miksera.  
Gotowe ciasto rozsmarować na dwa papiery 
do pieczenia i wypiec. Z ostudzonych blatów 
skroić zapieczoną skórkę.
• czas mieszania: 3 minuty
• temperatura wypieku: 200 °C
• czas wypieku: 10 minut
Truskawki zmielić i wymieszać z wodą.  
Pozostałe składniki żelki wymieszać i dodać 
do masy truskawkowej. KOMPLET Krem Volu 

ubić z wodą gęstym mieszadłem na szybkim 
biegu miksera. Mleko wymieszać z KOMPLET 
Stabilizatorem Jogokiss i dodać do ubitego 
KOMPLET Kremu Volu. Przygotowany krem 
jogurtowy w ilości 950 g rozsmarować na 
blat biszkoptowy, na krem rozsmarować  
żelkę truskawkową. Ułożyć drugi blat 
biszkoptowy i powtórzyć przekładanie  
kremem i żelką. Ciasto schłodzić.  
Na wierzch ciasta ułożyć owoce  
i udekorować gorącym żelem wykonanym  
z produktu KOMPLET Glanz Klar 20.

RECEPTURY

forma 40 x 60 cm



PRODUKTY

Toffi Soft 
Worek 10 kg

Pomarańczowe Soft 
Worek 10 kg

Latino
Worek 25 kg

Stabilizator Jogokiss 
Worek 12 kg

Baza Mleczna 
Worek 7 kg

Gourmet Serowe
Worek 10 kg

Cytrynowe Soft 
Worek 10 kg



RECEPTURY

Jogo ZebraJogo Zebra
SKŁADNIKI:
Mieszanka  1000 g
Jaja    300 g
Olej    300 g
Woda   300 g
Kakao   20 g
Mieszanie   5’

WYTWARZANIE:
Wszystkie składniki ciasta (z wyjątkiem kakao)  
ubijać rózgą przez 5 minut na szybkich obrotach.  
Podzielić ciasto na dwie części. Do jednej z nich  
dodać kakao i mieszać do uzyskania równomiernego 
koloru. Następnie wykładać do formy małymi  
porcjami na przemian jasne i ciemne ciasto.  
Wypiekać w temperaturze 170-180°C  
przez 40-50 minut.

KOSZALIN
tel. 94 346 67 36
tel. 94 346 67 37 
fax. 94 346 67 37
email: centrala@piek-hurt.pl
email: sprzedaz@piek-hurt.pl

PIŁA
tel. 67 215 30 96
fax. 67 215 25 42
email: pila@piek-hurt.pl

MIĘDZYRZECZ
tel. 95 717 67 85
email: hurtownia@piek-hurt.pl

WARSZAWA
tel. 22 667 56 67
email: warszawa@piek-hurt.pl

KOSZALIN

MIĘDZYRZECZ

PIŁA

WARSZAWA

Tomasz Rożyński 502-431-502
Piotr Śliż  502-030-263
Konrad Majewski 502-432-006
Marcin Pasternak 607-583-582
Mateusz Jankowski 502-432-202
Mieczysław Sobolewski 502-154-062
Marcin Nowakowski 665-374-370
Magdalena Łapczuk-Matusik 605-581-580
Mateusz Karaszewski 605-141-145

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Tomasz Magiera  502-431-333
Paweł Wołk   663-424-423
Konrad Nowak 609-850-964
Mateusz Chruszcz  605-305-316
Tomasz Makowski  609-661-811
Magdalena Tarczewska  603-481-483

Przemysław Gawryszak 603-065-201
Szymon Kaczmarowski  502-509-409
Sebastian Siudak  607-056-281
Cezary Pawłowski   663-021-020
Marcin Kolak   510-176-257
Marcel Papliński  603-692-696
Artur Kamiński   665-612-611
Daria Chuda   665-053-051
Borys Zemło  607-487-121

Adrian Zakrzewski   603-853-851
Sławomir Kaluźniak  507-963-716
Piotr Popielarz 607-956-955
Magdalena Walczak  663-039-068
Rafał Mąka   723-427-643
Jakub Biedka 502-432-434


