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Ważna informacja
Autor i Wydawca dołożyli wszelkich starań, aby
zawartość niniejszej książki nie spowodowała żadnej
szkody ani nie stworzyła zagrożenia. Proszę zwrócić
uwagę, że w projektach przedstawionych w tej
książce użyto niejadalnych przedmiotów, takich jak
cienki drut, wstążka i wykałaczki. Wszelkie niejadalne
przedmioty muszą zostać usunięte przed zjedzeniem
ciasta. Również sprzęt i substancje niespożywcze
nie mogą wchodzić w kontakt z jedzeniem
przeznaczonym do spożycia. Ani Autor, ani Wydawca
nie są odpowiedzialni za błędy i zaniedbania,
jak również za obrażenia osób lub zniszczenie
własności, lub jej stratę, które mogą wyniknąć
w związku z postępowaniem zgodnie z wytycznymi
i informacjami zawartymi w tej książce.
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ZOE CLARK

NATASHA COLLINS

EMILY HANKINS

Zoë słynie z eleganckiego i wyrafinowanego
stylu. Zyskała światowy rozgłos za sprawą
pięknych ciast na zamówienie i słodkich
stołów. Po praktyce cukierniczej współpracowała z najlepszymi londyńskimi artystami
cukiernictwa, a w 2008 roku założyła własną,
domową firmę. W 2010 roku otworzyła nagradzaną cukiernię Cake Parlour, w której,
wraz z zespołem utalentowanych i pomysłowych cukierników, robi torty na wesela i inne
specjalne okazje. W 2011 roku zaprojektowała torty dla luksusowego domu towarowego Fortnum & Mason, który zamówił u niej
również ciasto dla królowej z okazji 60. rocznicy jej wstąpienia na tron.

Natasha jest właścicielką cukierni Nevie-Pie
Cake, specjalizującej się w malowanych ciastach. Tworzy nie tyle smakołyki co jadalne
dzieła sztuki. Jako jedna z czołowych przedstawicielek trendu malowania tortów wydała
dwie książki na ten temat: The Painted Cake
w 2014 roku i The Homemade Wedding
Cake w 2016 roku.

Jej firma, Hankins Cakes, powstała w 2012
roku dzięki długoletniej pasji do pieczenia
ciast i chęci zawodowego realizowania się
w kreatywny sposób. Ukończyła wydział
sztuki i projektowania graficznego, więc ma
talent do malowania i ilustrowania. Gdy na
poważnie zajęła się pieczeniem ciast dla
przyjaciół i rodziny, instynktownie wykorzystała techniki malarskie do ich dekoracji.
Rozwijając swoje umiejętności malowania
ciast, wypracowała preferowaną metodę
i rozpoznawalny styl. Szybko uznano ją za
jedną z najlepszych brytyjskich specjalistek
malujących torty.

Zoë oprócz tego, że robi ciasta na zamówienie, napisała kilka książek o dekorowaniu ciast i udzielała specjalistycznych porad
oraz wywiadów czasopismom ślubnym i cukierniczym, m.in. Cakes & Sugarcraft. Swoją
wiedzę przekazuje też na warsztatach i seminariach organizowanych na całym świecie. W 2017 roku przeniosła się do Australii
i planuje otworzyć nowe studio cukiernicze
na Sunshine Coast, w którym będzie mogła
robić ciasta, uczyć i dzielić się swoją pasją.

I
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nasze dekoratorki

NASZE DEKORATORKI

Pracowała dla wielu znanych firm, w tym dla
producenta gier Capcom, tygodnika muzycznego Kerrang!, stacji telewizyjnych ITV
i BBC. Wystąpiła w programie telewizyjnym
Blue Peter, w którym prezentowała techniki
dekoracji ciast. Dostarcza torty okolicznościowe domowi towarowemu Harrods. Stworzyła też serię ciast bożonarodzeniowych dla
luksusowych domów towarowych Selfridges
i Fortnum & Mason. Ponadto przygotowała
słodki stół dla premiera Wielkiej Brytanii.
O jej pracach pisano m.in. w Conde Nast
Brides, Wedding Cakes, Cakes & Sugarcraft,
Time Out, The Guardian i Heat.

Najchętniej robi torty weselne. W swoim
studio w kornwalijskim Truro uwielbia spotykać się z parami narzeczonych i włączać
w ich przygotowania do wesela. Regularnie przygotowuje materiały instruktażowe
publikowane w czasopismach Cakes &
Sugarcraft i Wedding Cakes. W całym kraju uczy metody malowania masłem kakaowym, m.in. w prestiżowej Squires Kitchen
International School. Zasiadała też w komisji
sędziowskiej zawodów w dekoracji ciast na
Squires Kitchen Exhibition.

składniki i akcesoria
Do zrealizowania większości projektów dekoratorskich z tej książki są potrzebne te same podstawowe składniki i narzędzia. Jeśli
więc często pieczesz torty, warto się w nie zaopatrzyć.
Opis każdego projektu rozpoczyna wykaz niezbędnych składników i narzędzi, abyś przed przystąpieniem do jego realizacji mógł
się upewnić, że masz wszystko, co będzie ci potrzebne.

SKŁADNIKI
Dekoracje ciast na ogół są zrobione z jadalnych produktów, aby umieszczanie ich na tortach okolicznościowych było bezpieczne.
Jeśli zostały wykonane z niejadalnych elementów, takich jak sztuczne pręciki i druty florystyczne, upewnij się, czy odbiorca ciasta ma świadomość, że dekoracje, np. kwiaty cukrowe, nie nadają się do spożycia. Dekoracje z niejadalnych elementów należy
zawsze usunąć przed pokrojeniem tortu.

BE ZB A R WN Y A L KO H O L

J A DA LN Y KLE J

LUKIER DO BUKIETÓW (SFP)

Barwniki spożywcze w proszku roz-

Klej

Cukrowy

puszcza się w odrobinie bezbarwnego

do łączenia ze sobą

zawiera gumę tragakantową albo jej

alkoholu, aby powstała farbka do malo-

elementów

róż-

sztuczny odpowiednik – CMC, dzięki

wania. Najlepiej nadaje się do tego

nych rodzajów mas

czemu jest tak plastyczny, że można go

wódka albo gin.

cukrowych (w tym

bardzo cienko rozwałkowywać bez obaw

do bukietów i mode-

o rozerwanie. Producenci materiałów

lowania). Wystarczy

cukierniczych, w tym Squires Kitchen,

odrobina kleju. Jeśli

oferują wiele gotowych mas do bukie-

użyjesz go za dużo,

tów. Ponieważ produkuje się je według

elementy będą się zsuwać z miejsca,

określonych receptur, zawsze mają ściśle

do którego miały się przykleić, a masa

określone, jednakowe właściwości, dzięki

może się częściowo rozpuścić. Na

czemu wygodnie się nimi posługiwać.

rynku są dostępne gotowe kleje róż-

Są produkowane w różnych kolorach, co

nych marek.

pozwala zaoszczędzić sporo czasu pod-

NA B ŁYS ZCZACZ
Nadaje połysk cukrowym liściom, drażom i innym dekoracjom. Aby uzyskać słabszy połysk, przed użyciem
wymieszaj nabłyszczacz z bezbarwnym alkoholem, np. ginem lub wódką.
Wszelkie zabrudzenia nabłyszczaczem
zmywa się alkoholem izopropylowym.
Dostępny
bezbarwny,

jest

też

jadalny

12

I

WWW.KSIAZKI.PROMISE.PL

WYDAWNICTWO

lakier w spreju.

SKłADNIKI I AKcESORIA

jadalny

służy
z

lukier

do

czas modelowania.

bukietów

(SFP)

MODELOWANIE

42
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Ręcznie wykonane postacie nadają tortowi indywidualny charakter, a zrobienie ich jest naprawdę proste, gdy zna się podstawowe
techniki. W poniższej instrukcji Vicky Teather uczy, jak wykorzystując intensywne kolory i urocze buzie z kreskówek, nadać postaciom nowoczesny wygląd. Dobierz jedynie stroje i dodatki do okazji, na którą przygotowujesz tort.

DEKOROwANIE cIAST – PODSTAwY

To ciasto, charakteryzujące się doskonałą kompozycją soczystych jabłek z rozgrzewającym
cynamonem, można jeść o każdej porze roku. Łatwo też zrobić różne jego odmiany smakowe,
opisane poniżej.
Okrągły tort
(średnica)

10 cm

Kwadratowy tort
(bok)
Liczba form

2

12,5 cm

15 cm

18 cm

20,5 cm

23 cm

25,5 cm

28 cm

30,5 cm

10 cm

12,5 cm

15 cm

18 cm

20,5 cm

23 cm

25,5 cm

28 cm

2

2

2

2

2

1

1

1

Miękkie masło

150 g

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g

350 g

400 g

450 g

Cukier puder

150 g

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g

350 g

400 g

450 g

3

4

6

8

10

12

7

8

18

150 g

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g

350 g

400 g

450 g

1 1/2
łyżeczki

2 łyżeczki

3 łyżeczki

4 łyżeczki

2 łyżeczki

2 łyżeczki

3 łyżeczki

150 g

175 g

200 g

250 g

150 g

175 g

200 g

55 min
–1 godz.

1 godz.

Duże jajka

Samorosnąca mąka

Cynamon w proszku

1/2łyżeczki 1 łyżeczka

JabłkaBramley(obrane
i pokrojone na kawałki
1 cm)

100 g

Czas pieczenia

25 min

120 g

25–30 min 30–35 min 35–40 min 40–45 min 45–50 min 50–55 min

ODMIANY SMAKOWE
WWW.KSIAZKI.PROMISE.PL

WYDAWNICTWO

Zmień smak ciasta, dodając, zamiast cynamonu i jabłek, następujące składniki:
• na biszkopt waniliowy: 1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowego na 100 g cukru pudru,
• na biszkopt cytrynowy: drobno startą skórkę z 1 cytryny na 100 g cukru pudru,
• na biszkopt kawowy: 1 łyżeczkę kawy espresso rozpuszczonej w 1/2 łyżeczki wrzątku na 100 g cukru pudru (dodaj do mieszanki po rozmieszaniu mąki).

bISZKOPT JAbłKOwO-cYNAmONOwY

I

55

przekładaniec
BANANOWO-CZEKOLADOWY
Makiko Searle

Trudno się oprzeć pokusie zjedzenia tortu,
na który składają się waniliowy biszkopt,
ciasto bananowe, czekoladowe
brownie, kawowy krem maślany
i czekoladowy ganasz. Na ciasto
o wysokości 15 cm potrzebne
są po dwa ciasta bananowe
i jedno brownie. Makiko poznała
ten przepis, gdy pracowała jako
szef cukierni w hotelu Mandarin
Oriental.

BISZKOPT WANILIOWY
Zrób 3 pasy ciasta o wymiarach 7,5 x 53 cm.
Wykorzystując dane z tabeli na następnej
stronie, oblicz, ile składników będziesz potrzebować na planowany piętrowy tort. Pamiętaj, aby podwoić liczbę pasów potrzebnych na ciasto o wysokości 15 cm.
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80 g żółtek od kur z wolnego wybiegu
120 g cukru pudru
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40 g miękkiego masła

66

Szczypta soli
Ziarenka z laski wanilii
140 g białek od kur z wolnego wybiegu
75 g przesianej mąki pszennej
I

PRZEKłADANIEc bANANOwO-cZEKOlADOwY

1
2

Nagrzej zwykły piekarnik do 200°C, z termoobiegiem do 180°C. Wyłóż płaską
blachę o wymiarach 33 x 53 cm papierem do pieczenia.
Końcówką do ubijania zmiksuj żółtka i 60 g cukru pudru na gęstą i jasną masę.
Dodaj masło, sól i ziarenka wanilii. Zmiksuj, aby połączyć wszystkie składniki.

3

Wlej białka do czystej, odtłuszczonej miski. Odtłuszczoną końcówką do ubija-

4

Wsyp 20 g cukru pudru, miksując na wysokich obrotach. Stopniowo dosypuj

nia, na średnich obrotach ubij je na bardzo sztywną pianę.

pozostałe 40 g cukru pudru, aż piana zrobi się gęsta i błyszcząca.

połyskujące cekiny
Ten dwupiętrowy tort, z mieniącymi się zdobieniami, cekinami i srebrnymi listkami, nadaje ton
eleganckim uroczystościom. Został wykończony stylowymi orchideami z papieru opłatkowego.
TECHNIKI PAPIER OPŁATKOWY | METALIZACJA

SK Ł AD NI KI

AKC ESORIA

Masa cukrowa SK: biała 1,1 kg
Ciasta przełożone i obsmarowane ganaszem
(patrz s. 26–29): 12,5 i 18 x 12,5 cm (śr. x wys.)
Jadalny papier opłatkowy SK: 5 białych arkuszy
Pisak spożywczy SK Professional: w wybranym
kolorze
Barwniki spożywcze w proszku SK Professional:
żonkilowy, cytrynowozielony, różowy
i liściastozielony
Podkład wzmacniający błyszczące barwniki SK
Gildesol
Barwnik spożywczy w proszku SK Designer
Metallic Lustre: metaliczny śnieżnobiały
Jadalne płatki srebra SK: 6 arkuszy
transferowych
Błyskawiczny lukier królewski SK Professional:
biały 100 g

Gruby podkład tortowy: 25,5 cm (śr.)
Cienkie podkłady tortowe: 12,5 i 18 cm (śr.)
Packi cukiernicze SK Bellissimo Flexi: średnie
Szablony (patrz s. 282)
Druty florystyczne: białe nr 24 i 30
Unerwiacze płatków ćmówki SK Great
Impressions: szerokie (8 cm)
Taśma florystyczna: zielona i biała
Dziurkacze: 3 i 6 mm
Satynowa wstążka: biała 15 mm x 85 cm
Satynowa wstążka: biała 7 mm x 1,5 m

&
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4 DNI WCZEŚNIEJ
Upiecz ciasta.
Zrób kwiaty z papieru
opłatkowego.

I

POłYSKuJĄcE cEKINY

HARM ONOGRAM
3 DNI WCZEŚNIEJ
Przełóż ciasta i obsmaruj
je ganaszem.
Wytnij cekiny.

2 DNI WCZEŚNIEJ
Obłóż ciasta i gruby
podkład tortowy lukrem
plastycznym.

DZIEŃ WCZEŚNIEJ
Pomaluj na srebrno
i przyklej płatki srebra.
Złóż piętra.
Przyklej cekiny.

W DNIU
UROCZYSTOŚCI
Umocuj kwiaty na torcie.

Michelle Walker
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Podstawowe składniki i akcesoria patrz s. 12
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Przepis na ciasto
znajdziesz na s. 72.

L

M

białą masę cukrową do bukietów i wykrawaczką
ciasta o średnicy 10 cm w równych odstępach
6 Rozwałkuj
2 Dookoła
liścia ruszczyka wytnij z niej ok. 30 liści (L). Każdemu naprzyklej rzędy kremowej, satynowej wstążki o szerokości
daj fakturę patyczkiem do żyłkowania. Szpiczastym końcem
narzędzia drezdeńskiego narysuj linię przez środek każdego
liścia, aby zaznaczyć żyłkę i wywinąć nieco liść do wewnątrz
(M). Odłóż liście w zagłębieniach palety malarskiej, aby wysychając, utrwaliły wygięty kształt. Pomaluj je mieszanką metalicznego śnieżnobiałego barwnika w proszku z bezbarwnym
alkoholem. Odłóż je, aby wyschły.

15 mm. Tą samą wstążką opasz gruby podkład tortowy.
gałązki róży piwoniowej w pojemniczki na kwiaty,
3 Włóż
przyklejając je odrobiną lukru. Umieść 3 kwiaty na granicy
pięter o średnicy 25,5 i 35,5 cm i przyklej je lukrem do ciasta.
taśmą florystyczną sklej liście w kilka pęczków. Włóż
4 Białą
ich łodyżki w małe pojemniczki na kwiaty. Tymi pęczkami
wypełnij luki między kwiatami.

Ł ĄCZE NIE
ciasta wspornikami i ułóż je piętrowo na atra1 Wzmocnij
pie tortu (patrz s. 34–35). Opasz podstawę każdego ciasta

WSKAZÓWKA

kremową, satynową wstążką o szerokości 5 lub 10 mm i przyklej jej końce lukrem.

WSKAZÓWKA

Aby kompozycja zyskała większą objętość, można
przykleić kilka liści bez drutu lukrem, bezpośrednio do
ciasta.

Zrób sznur perełek z wyciskanego lukru wzdłuż górnej
krawędzi wstążek i wykończ satynową kokardką
połączenie końców każdej wstążki z tyłu tortu.

lukrem kwiaty i pomalowane na perłowo liś5 Przyklej
cie w pęczkach z boku piętra wysadzanego perełka-
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mi. W środku perłowych kratek przyklej pojedyncze jadalne
perełki.

&
błYSZcZĄcE PEREłKI
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BI

BJ

BK

BL

FA KTUROW A N Y GA N A S Z
700 g ganaszu, podgrzewając go w mikrofa1 Rozmiękcz
lówce, nastawianej tyle razy na 20 sekund, aż osiągnie on
konsystencję masła orzechowego. Rozsmaruj go cienko na
boku tortu o średnicy 15 cm (BI). Wygładź go skrobką (BJ).
Przeciągnij szpatułką kątową ukośnie po wciąż miękkim ganaszu, raz obok razu dookoła ciasta (BK, BL).
krok 1, nakładając 1,2 i 2 kg ganaszu odpowied2 Powtórz
nio na piętra o średnicy 20,5 i 25,5 cm.

WSKAZÓWKA
Obsmarowane ganaszem torty przechowuj w temperaturze
pokojowej w osobnych pojemnikach, zanim przetransportujesz je na miejsce uroczystości.

SKŁ A DA N IE
tort o średnicy 25,5 cm ganaszem do grubego
1 Przyklej
podkładu tortowego. Rozmiękcz jeszcze trochę gana-
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szu i rozsmaruj go po podkładzie. Wygładź ganasz skrobką. Odłóż podkład, aby wysechł. Dookoła podkładu przyklej
wstążkę o szerokości 15 mm nietoksycznym klejem.
wspornikami tort o średnicy 25,5 i 20,5 cm (patrz
2 s.Wzmocnij
34–35). Wbij wydrążony wspornik w wierzch najwyższego piętra, kawałek od jego środka.
piętra tortu i włóż stroik w wydrążony wspornik. Do3 Złóż
okoła podstawy każdego ciasta przyklej wstążkę o szerokości 7 mm.

RuSTYKAlNY gANASZ

I

125

WWW.KSIAZKI.PROMISE.PL

WYDAWNICTWO

Przepis na ciasto
czekoladowo-pomarańczowe
na s. 56.
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TROPIKAlNY RAJ
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B

C

matę na 20 minut do piekarnika o temperaturze
4 Włóż
ok. 60–70°C. Po wyjęciu jej z piekarnika przewróć ją na
papier do pieczenia. Odklej jeden koniec maty od koronkowej trawy i dociskając trawę ręką do blatu roboczego,
ostrożnie i pomału odrywaj matę (E).

5

Powtarzając krok 4, przygotuj 8 kawałków trawy. Posmaruj je od spodu odrobiną jadalnego kleju i przyklej
dookoła ciast.

Masę Flexi-Ice można również suszyć 20 minut w osuszaczu powietrza lub dłużej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Aby wyciśnięte wzory z masy Flexi-Ice
nie wyschły, przechowuj je między arkuszami pergaminu
w szczelnie zamykanym pojemniku.
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KALINA KORALOWA „ROSEUM” (BULDENEŻ)
Zrób 3 małe, 6 średnich i 2 duże kwiatostany.

Kwiatostany
215 białych drutów florystycznych nr 30 na 6 części.
1 Potnij
Na końcu każdej z nich zagnij haczyk.
100 g białej masy do bukietów z odrobiną
2 Wymieszaj
bluszczowej, aby uzyskać subtelny odcień zieleni. Uformuj z niej kulkę o średnicy 1 mm. Wbij w nią prosty koniec
druta (F) i przeciągnij go przez nią, aby ugrzązł w niej haczyk.
To samo zrób z pozostałymi 1289 kawałkami drutu. Odłóż je
na noc, aby wyschły.

WSKAZÓWKA

E

D

F

nieprzywierającej desce cienko rozwałkuj białą masę
3 Na
do bukietów. Wytnij z niej 6 kwiatów wykrawaczką z tłoczkiem (G). Małymi nożyczkami powiększ wcięcia między
płatkami (H). Połóż kwiaty na dopuszczonej do kontaktu
z żywnością gąbce do modelowania i małym narzędziem kulkowym naciśnij środek każdego płatka, aby nadać mu lekko
miseczkowaty kształt (I). Odwróć kwiat i delikatnie naciśnij
jego środek narzędziem kulkowym (J).

G

ANgIElSKA łĄKA
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Kunsztowna koronka, s. 98
Szablony w skali 71%, powiększ o 141%
z A4 do A3

284
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