Zestaw do
dekorowania ciast

Ten prosty e-book pozwala nauczyć się przepisów na wypiekanie ciast i lukier oraz zawiera
instrukcje dotyczące lukru i dekorowania. Wyjaśnia, jak korzystać ze sprzętu zawartego w
zestawie do ciasta, takiego jak końcówki do lukru, i pokazuje różne wzory, które stworzą
końcówki do lukru. Znajdziesz tu również przewodnik krok po kroku, jak przygotować i
trzymać woreczki z lukrem, a także jak zrobić mrożone kwiaty i przenieść je na ciasto.
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Rozdział 1 : Proste przepisy na ciasta
Podstawowy biszkopt (podstawowy lekki i puszysty biszkopt)
Składniki
4 duże jajka
225g mąki
samorosnącej 225g cukru pudru
225g miękkiej margaryny lub masła
Odrobina mleka

Metoda
● Rozgrzej piekarnik do 180C/160C wentylator/gaz 4, masło i linia dno tortownicy
o średnicy 20 cm z pergaminem do pieczenia.
● Używając elektrycznej trzepaczki, ubij masło i cukier razem, aż stanie się jasne i
puszyste. Jajka rozbijać pojedynczo i dobrze ubijać, zeskrobując boki miski po
każdym dodaniu. Dodaj mleko i szczyptę soli. Ubijaj, aż się połączą, a następnie
podziel mieszaninę między dwie foremki.
● Piecz na środku piekarnika przez 25-30 minut, aż szpikulec włożony do środka
każdego ciasta wyjdzie czysty. Po 10 minutach wyjmij ciastka z foremek i
pozostaw do całkowitego ostygnięcia na ruszcie.
● Zapoznaj się z rozdziałem 3, aby poznać różne przepisy na lukier do nadziewania
i dekorowania ciasta.
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Rozdział 1: Proste przepisy na ciasta Ciasto
cytrynowe (lekkie i wilgotne
ciasto cytrynowe)
Składniki
4 jajka
225 g mąki
samorosnącej 225 g drobnego cukru
225 g niesolonego masła
Drobno starta skórka
Polewanie:
sok 1 ½ cytryny
85 g drobnego cukru

Sposób
● przygotowania Rozgrzej piekarnik do 180C/160C nadmuchać/gaz 4, masło i
wyłożyć podstawę bochenka papierem do pieczenia (8 x 21 cm)
● Ubić razem 225 g zmiękczonego niesolonego masła i 225 g drobnego cukru do
uzyskania bladej i kremowej konsystencji, następnie dodawać 4 jajka, jedno po
drugim, powoli mieszając.
● Przesiej 225 g mąki samorosnącej, dodaj drobno startą skórkę z 1 cytryny i
mieszaj, aż dobrze się połączą.
● Wlej miksturę do formy do chleba i wyrównaj wierzch łyżką.
● Piecz przez 45-50 minut, aż cienki szpikulec włożony do środka ciasta wyjdzie
czysty.
● Gdy ciasto schłodzi się w formie, wymieszaj sok z 1 ½ cytryny i 85 g drobnego
cukru, aby skropić.
● Ciepłe ciasto nakłuć szpikulcem lub widelcem, a następnie polać mżawką – sok
wsiąknie, a cukier utworzy ładną, chrupiącą polewę.
● Pozostaw w formie do całkowitego ostygnięcia, wyjmij i podawaj.
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Rozdział 1: Proste przepisy na ciasta
Czekoladowy Biszkopt (Klasyczny biszkopt o smaku
czekoladowym)
Składniki
220g niesolonego masła, zmiękczonego
220g (7 3/4 uncji) cukru pudru
200g mąki samorosnącej
4 duże jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
3 łyżki kakao w proszku
2 łyżki mleka
Mała sól szczypta

Sposób
● przygotowania Rozgrzej piekarnik do gazu 4, 180°C, wentylator 160°C. Nasmaruj
i wyłóż 2 foremki o wymiarach 20 cm (8 cali) i odłóż na bok.
● W dużej misce ubij masło z cukrem na blado.
● Dodaj wszystkie pozostałe składniki biszkoptu i ubij razem, aż dobrze się połączą.
● Rozdziel masę między formy do ciasta i wygładź wierzchy.
● Piecz w piekarniku przez 20-25 minut lub do momentu, gdy włożony szpikulec
wyjdzie czysty.
● Po upieczeniu schłodzić w foremkach przez 10 minut, następnie wyjąć z foremek
i przenieść na stojak do chłodzenia, aby całkowicie ostygło.
● Aby ozdobić, zapoznaj się z rozdziałem 3 tego e-booka.
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Rozdział 2: Prosty lukier i wypełniacz do ciasta
Krem maślany (polewa maślana do dekoracji ciasta. Możesz
dodać koloru, dodając trochę żelu barwiącego do żywności)
Można ich używać z
końcówkami do lukru i
torebkami do lukru
Składniki
/5 uncji masła, zmiękczonego
280 g/ 10 uncji cukru pudru
1-2 łyżki mleka
¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego
kilka kropli barwnika spożywczego (w
razie potrzeby)

Sposób
● przygotowania Ubij masło w dużej misce, aż będzie miękkie. Dodaj połowę cukru
pudru i ubijaj, aż będzie gładka.
● Dodać pozostały cukier puder i jedną łyżkę mleka oraz ekstraktu waniliowego i
ubić miksturę do uzyskania kremowej i gładkiej konsystencji. W razie potrzeby
ubij pozostałe mleko, aby rozluźnić mieszankę.
● Domieszać barwnik spożywczy, jeśli jest używany, aż dobrze się połączy.
● W przypadku wariacji z kremem pomarańczowym pomiń mleko i wanilię z
podstawowego przepisu. Wymieszaj skórkę i sok, aż dokładnie się połączą.
● W przypadku odmiany czekoladowej pomiń mleko z podstawowego przepisu.
Utrzeć masło i cukier, jak wyżej, dodając również proszek kakaowy (25g).
Pozostaw rozpuszczoną czekoladę do ostygnięcia przez 10 minut przed
dodaniem do ubitego masła i cukru. Ubijaj, aż dobrze się połączą.
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Rozdział 2: Prosty lukier do ciasta i wypełniacze
Serek
śmietankowy (słodki z
posmakiem, doskonałe
wykończenie ciasta
marchewkowego, czerwonego
aksamitu i innych)
Składniki
½ szklanki niesolonego masła, zmiękczone
1 opakowanie (8 uncji) serka, zmiękczonego
1 łyżeczka wanilii
3 szklanki cukru pudru, plus więcej w razie
potrzeby

ubij
● miękkie masło i serek mikserem elektrycznym na średnich obrotach przez 2 do 3
minut, od czasu do czasu zeskrobując miskę, aż będzie gładkie i kremowe.
● Dodaj wanilię, następnie cukier puder. W razie potrzeby dodaj więcej cukru
pudru, aż lukier uzyska gęstą konsystencję nadającą się do smarowania.
● Posmaruj lub rurką lukier na schłodzonym cieście lub babeczkach. (patrz
rozdział 4, aby uzyskać instrukcje szprycowania)
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Rozdział 2: Prosty lukier do ciasta i wypełniacze
Polewanie czekoladowe (prosty, łatwy kremowy lukier
czekoladowy i można go używać z końcówkami do lukru)
Składniki
1 szklanka zmiękczonego
masła
1/2 szklanki przesianego
kakao
5 szklanek cukru pudru
1 łyżeczka wanilia
3-4 łyżki mleka

Sposób
● przygotowania W dużej misce ubić masło i kakao na gładką masę.
● Dodać wanilię i cukier puder.
● Powoli wlewaj mleko, aż lukier osiągnie pożądaną konsystencję.
● Zeskrob boki i ponownie ubij na jasną, puszystą i gładką masę, 1-2 minuty.
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Rozdział 3: Dekorowanie ciasta
Your The Kit Company 74 częściowy zestaw do ciasta zawiera
wszystko, czego potrzebujesz, aby wygładzić, udekorować i
podać swoje ciasto. Ten następny rozdział nauczy Cię
podstawowych technik dekorowania ciast przy użyciu
przedmiotów z zestawu Kit Company Kit.
Element
1 talerz obrotowy do ciasta

Kiedy używać
Obrotowy okrągły talerz obrotowy do
polewania ciasta do dekorowania ciast lub
krojenia ciasta

Lukier ze stali nierdzewnej 24 Wskazówka Wskazówki to dysze na końcu torebki do
ciasta, przez które przeciska się lukier lub
nadzienie, aby nałożyć je na ciasta.
1 worek wielokrotnego użytku na ciasto

Do przechowywania lukru, aby można go
było następnie nałożyć na ciasto

1 szczotka

Do odkurzania lub szczotkowania
okruchów ciasta przed lukrem oraz
czyszczenia dysz.

1 krajalnica do ciasta

Do wyrównania ciasta i przygotowania do
lukru

1 długopis

Do pisania lub rysowania na torcie w

3 skrobaki

Pomogą Ci pokryć ciasto lukrem / lukrem

2 złączka dysz do ciasta

Łącznik umożliwia zmianę lukru końcówki
do tego samego woreczka do lukru

30 jednorazowych woreczków

do woreczków do lukru, które
przytrzymują lukier na dekoracjach za
pomocą końcówek do lukru

1 szpatułka do lukru (27cm)

Naczynie przeznaczone do rozprowadzania
lukru na torcie

1 ukośna szpatułka do lukru (27cm)

Naczynie przeznaczone do rozprowadzania
lukru na torcie

1 gwóźdź do kwiatów

Do robienia róży z płatkami róż
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3 rosyjskie końcówki do szprycowania

Do oblodzenia i udekorowania ciasta
różnymi kolorami lukru na raz

1 podnośnik do tortu

Służy do usuwania przygotowanych
kwiatów gwóźdź do szprycowania i
umieszczenie na udekorowanym torcie.

1 Łącznik rosyjskich końcówek do szpryc

Łącznik to urządzenie, które pasuje do
torby dekoracyjnej i utrzymuje na miejscu
rosyjskie końcówki do szprycowania.

1 foremka

do czekolady Napełnij foremki czekoladą i
wstaw do lodówki. Czekoladowe serca
można następnie wykorzystać do dekoracji
ciasta

Jak wyrównać ciasto / za pomocą krajalnicy do ciasta
Usunięcie szorstkiej kopuły na wierzchu ciasta, która tworzy się podczas pieczenia, jest
niezbędne, aby umożliwić układanie różnych ciast na wierzchu wzajemnie
równomiernie i aby ciasto wyglądało gładko i profesjonalnie.
Aby wyrównać ciasto, będziesz musiał użyć noża do ciasta dostarczonego w zestawie.
Twoja krajalnica do ciasta to urządzenie przypominające kokardę z biegnącym w
poprzek drutem. Kiedy jest używany, boki noża do ciasta wyginają się nad ciastem,
podczas gdy drut się przecina. Ważne jest, aby dopasować końce drutu tnącego do
pożądanej wysokości za pomocą nacięć z boku krajalnicy do ciasta. Zobacz poniższe
zdjęcia:

Zacznij od pozostawienia ciasta do ostygnięcia na co najmniej 1 godzinę, a następnie
umieść ciasto na talerzu obrotowym dostarczonym w zestawie do ciast. Trzymając boki
krajalnicy do ciasta na powierzchni roboczej, obróć stół obrotowy podczas wciągania
drutu tnącego w ciasto delikatnym ruchem piły. Po przejściu przez skórkę przeciągaj
drut przez ciasto, aż wyjdzie na drugim końcu. Kopuła powinna odciąć się równo i
równo.
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Lukier i wygładzanie ciasta
Rozpocznij dekorowanie, umieszczając krem maślany na wierzchu ciasta za pomocą
ustawionej pod kątem szpatułki (dołączona do zestawu) i rozprowadź równomiernie za
pomocą obrotowego talerza i szpatułki. Gdy wierzch zostanie równomiernie pokryty
kremem maślanym, połóż więcej kremu
maślanego po bokach i zacznij rozprowadzać
łopatką, obracając talerz obrotowy. Gdy ciasto
pokryjesz lukrem, wygładź boki ciasta
skrobaczką, którą znajdziesz w swoim zestawie
do ciast. Spód skrobaka powinien spoczywać na
utrzymując
ramię
talerzu
obrotowym,
nieruchome, obracając talerz obrotowy o 360
stopni. Powtarzaj to, aż uzyskasz gładkie boki.
Gdy boki mrożonego ciasta będą gładkie, możesz
użyć kątowej szpatułki, aby usunąć nadmiar
lukru z wierzchu ciasta.
Być może trzeba będzie włożyć ciasto do
zamrażarki na około. 1 godzinę, aż lukier stanie
się twardy. Możesz również chcieć jeszcze raz
wygładzić ciasto za pomocą kątowej szpatułki i
skrobaka, aby uzyskać idealnie okrągły kształt.

Przygotowanie woreczków
W tej części e-booka wyjaśnimy, jak udekorować ciasto za pomocą końcówek do lukru i
woreczków do polewania.
Przygotuj worek z lodem, wykonując poniższe proste czynności (potrzebujesz jednego
jednorazowego woreczka, 1 końcówki do lukru i 1 złączki z zestawu)
Krok 1: Jeśli planujesz używać tego samego woreczka z lodem z różnymi końcówkami,
przygotuj worek ze złączką , który znajduje się w zestawie. Opuść podstawę łącznika na
koniec torby ozdobnej. Użyj nożyczek, aby zaznaczyć miejsce na woreczku, około cala
przed pierwszą nitką na węższym końcu złączki

Krok 2: Wsuń podstawę złączki z powrotem do torby i odetnij w miejscu. Powinieneś być
w stanie wypchnąć niewielką część łącznika przez otwór torby z dekoracją.
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Krok 3: Umieść dekorującą końcówkę na podstawie wystającej z torby.
Krok 4: Załóż pierścień na końcówkę i przekręć go, aby zablokować końcówkę na miejscu

Krok 5:Kluczem do wypełnienia torebki lukrem jest upewnienie się, że nie przepełnisz
jej. Worek ze zbyt dużą ilością lukru jest trudniejszy do ściśnięcia i trudniejszy do
kontrolowania. Zacznij od około 1/2 szklanki lukru, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Złóż górę torby w dół (około połowy), aby utworzyć mankiet.
Krok 8: Trzymając dno torebki, użyj kątowej szpatułki, aby napełnić torebkę lukrem.
Krok 9: Ściśnij górę torebki, aby wytrzeć szpatułkę podczas wyjmowania jej z torebki.

Wskazówki dotyczące lukru, jak będą dekorować i jak ich
używać
Różne wskazówki dotyczące lukru w Twoim zestawie pozwolą Ci udekorować ciasto na
różne sposoby. W tej części e-booka wyjaśnimy, do czego można wykorzystać każdą
końcówkę do oblodzenia. Należy pamiętać, że trzymanie końcówki do oblodzenia pod
różnymi kątami może powodować różne style oblodzenia.
Jak trzymać worek do lodu
● Aby uzyskać równomierną lamówkę i zapobiec zmęczeniu, nacisk musi pochodzić
z całego obszaru dłoni, dlatego ważne jest, aby nie przepełniać.
● Przekręć górę torby. W razie potrzeby zabezpiecz gumką, aby zapobiec
wyciekaniu lukru w górę.
● Umieść torbę w dłoni; umieść skręt torebki w zagięciu między kciukiem a palcem
wskazującym.
● Zaciśnij dłoń wokół torby i użyj całej dłoni, aby ścisnąć.
● Umieść palec wskazujący i środkowy drugiej ręki na łączniku, aby ustabilizować
torbę dekoracyjną.
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● WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu poćwicz pisanie na
papierze woskowanym, desce do krojenia lub innej płaskiej powierzchni, którą
można wytrzeć do czysta.

Końcówki
z otwartą gwiazdą Końcówki do lukru z otwartą gwiazdą zawarte w zestawie są
popularne w przypadku lukier do babeczek i ciast. Zawirowane w ciągłym ruchutworzą
lekko teksturowane falbany; trzymane pod kątem tworzą małe, muszelkowe bryłki,
które można wykorzystać jako obramowanie spodu ciasta. Rurki prosto w dół pod
kątem 90 stopni w krótkich seriach tworzą „perełki”, które świetnie nadają się do
pocałunków bezy, mini babeczek lub malutkich porcji kremu.

Zamknij wskazówki dotyczące lukru w gwiazdkach
Te wskazówki dotyczące lukru w twoim zestawie są idealne do nakładania
marszczonego kremu na babeczkę i dodawania obramowań do ciast i ciasteczek.
Zamknięte końcówki oblodzenia w kształcie gwiazdy tworzą bardziej zdefiniowaną
teksturę niż otwarte końcówki w kształcie gwiazdy, ponieważ ich grzbiety są ciaśniejsze.
Poniższy obrazek pokazuje, jak te wskazówki dotyczące lukier wyglądają w twoim
zestawie do ciast.
Końcówka po lewej stronie na poniższym zdjęciu jest wspaniała do obcinania brzegów
muszli lub dodawania małych zawijasów kremu. Końcówka pośrodku tworzy dużo
pomarszczonych i teksturowanych kwiatów w kształcie kropli. Ta wskazówka jest
również dobra do brzegów, a nawet do mniejszych babeczek.
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Końcówka po prawej stronie to ciaśniejsza końcówka w kształcie gwiazdy, która może
wypuszczać potargane krople kwiatów. Ostrzeżenie: może być trochę temperamentu
podczas lamowania obrzeży.

Okrągłe końcówki do lukru
Zwykłe okrągłe końcówki do wyszywania są używane do wyprowadzania prostych i
zaokrąglonych zawijasów na naszych babeczkach i ciastach. W mniejszych rozmiarach
świetnie nadają się do dodawania kropek detali do ciast, dodawania środka do kwiatów
cukru, a nawet do wypisywania nazw. W swoim zestawie znajdziesz wiele okrągłych
końcówek.

13

Końcówka do oblodzenia z płatkami lub falbankami
Te wskazówki są idealne do dodawania wspaniałych falbanek kremowych do ciasta lub
do układania imponujących kwiatów na babeczkach i ciasteczkach. Zawsze upewnij się,
że grubszy koniec końcówki rurki znajduje się najbliżej ciasta, a cieńszy koniec
skierowany jest do góry, aby uzyskać najbardziej delikatny i zdefiniowany wygląd. Te
wskazówki można również wykorzystać do tworzenia granic kremu maślanego do
ciasta.

Top z lukrem z liści
Te wskazówki dotyczące lukru pomogą Ci stworzyć ładne liście i są przydatne do
szybkiego dodawania szczegółów do ciast i ciasteczek. Przydają się również, gdy
potrzebujesz liści do opadających kwiatów lub babeczek z rozetą. Sztuką jest ćwiczenie
trzymania końcówki pod różnymi kątami, aby dowiedzieć się, co działa dla Ciebie.
Poniższe zdjęcie pokazuje dwa główne typy końcówek rurek liściowych. Ten po lewej ma
duże nacięcie w kształcie litery V, które tworzy gładki liść, który jest pełny u podstawy i
zwężający się ku końcowi. Końcówka po prawej stronie z mniejszym otworem, ma
rozcięcie wzdłuż góry i po bokach z maleńkim nacięciem pośrodku. To pomaga uzyskać
bardziej pomarszczony liść.
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Korzystanie z rosyjskich wskazówek
lukier Nowe, uniwersalne, rosyjskie wskazówki do robienia lukier w Twoim zestawie
sprawiają, że bardzo łatwo jest wytapiać wspaniałe kwiaty maślane na ciastach,
babeczkach lub czymkolwiek, co pieczesz. Oto instrukcja krok po kroku, jak zrobić
kwiaty za pomocą rosyjskich końcówek.

Załóż worek do szprycowania z rosyjską
końcówką do lukru i napełnij worek
kremem. Dociśnij worek, aż krem
zacznie przebijać się przez wszystkie
otwory. Przed rozpoczęciem
projektowania wytrzyj końcówkę dyszy
do czysta.

Przytrzymaj płaski koniec końcówki tuż
nad powierzchnią ciasta, na której
chcesz nałożyć rurkę. Wywieraj stały
nacisk na worek do szprycowania,
jednocześnie ciągnąc go bezpośrednio w
górę, tak prosto, jak to tylko możliwe.
Zwolnij nacisk, gdy skończysz z płatkiem
trzech czwartych. Kontynuuj ciągnięcie
worka do szprycowania, aż krem
oddzieli się od końcówki.

Utrzymuj wszystkie ruchy powoli i
stabilnie, aby płatki i centra nie
rozmazały się. Zastosuj nacisk
przez 2 lub 3 sekundy, a następnie
zwolnij i odciągnij. Kontynuuj
układanie kwiatów, aby wypełnić
resztę dekorowanego obszaru.

Następnie możesz użyć końcówki do lukru w
kształcie litery V, przymocuj ją do nowej torby,
którą wypełnisz zielonym lukrem i dodaj liście do
ciasta:
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Używając gwoździa do kwiatów, aby zrobić róże z
końcówkami w kształcie płatków
W następnej sekcji wyjaśnimy, jak używać kwiatu gwóźdź do robienia
róż.
Zacznij od przytrzymania podstawy gwoździa między kciukiem a
palcem wskazującym ręki, która nie trzyma torebki z dekoracją (na
przykład osoba leworęczna zwykle trzyma gwóźdź z kwiatkiem prawą
ręką). Ćwicz wywijanie gwoździa na zewnątrz, z dala od nadgarstka.
Jeśli chcesz, możesz położyć mały kwadratowy arkusz pergaminu na
gwoździu z kwiatkiem (używając małej porcji lukru, aby go przykleić).
Pozwala to na przeniesienie kwiatów na płaską powierzchnię. Jeśli
jednak planujesz użyć podnośnika do kwiatów dostarczonego w
zestawie, aby przenieść kwiat na ciasto, nie ma potrzeby używania
papieru pergaminowego.
Umieść małą porcję lukru na środku paznokcia, aby przytrzymać
kwadrat z lukrem. Rozpocznij wycinanie płatków po stronie
paznokcia najbliżej opuszków palców, trzymając końcówkę do lukru
pod kątem, jak pokazano na rysunku.

Podczas fajki będziesz musiał obrócić gwóźdź, aby uzupełnić płatek
lub dodać więcej płatków. Odwróć paznokieć na zewnątrz, z dala od
nadgarstka, aby dodawać więcej płatków.

Obracaj się, aż ukończysz warstwę płatków.

Przenoszenie kwiatów za pomocą podnośnika
Aby przenieść kwiaty bezpośrednio na ciasto, przygotowaliśmy podnośnik do kwiatów.
Po prostu otwórz nożyczki i delikatnie zaciśnij je wokół mrożonego kwiatu. Następnie
przenieś je na ciasto i powoli otwórz nożyczki, gdy spód kwiatu zetknie się z ciastem.
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W The Kit Company jesteśmy małą, raczkującą brytyjską
firmą, która bardzo doceni Twoją opinię na temat tego
produktu. Jeśli podobało Ci się doświadczenie Klienta,
zachęcamy Cię do pozostawienia świetnej recenzji naszego
produktu za pośrednictwem strony Amazon.
Pomogłoby to znacząco w rozwoju i ekspansji naszej firmy.
Zadowolenie naszych klientów jest naszym priorytetem,
dlatego proszę daj mi znać, jeśli jest coś, co możemy zrobić,
aby poprawić Twoje wrażenia. (Nie jesteśmy szczęśliwi, chyba
że ty jesteś szczęśliwy).
Dziękujemy za ostatni zakup, mamy nadzieję, że ten e-book
okazał się pomocny i życzymy wszystkiego najlepszego w
pieczeniu i dekorowaniu!

Najlepsze życzenia,
Joy
The Kit Company
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