משנכנס הדר
 C&Bמגישה הצעות לארוח ולמשלוחי מנות

לקוחה יקרה,

נים ויצירתיים
ת רעיונות זמי
שים לך חובר
נות מבוצעים
שוב אנו מגי
פורים .הרעיו
נות ולסעודת
ם ,בכל עמוד
מ
למשלוחי
שאנו משווקי
ביזרי האפייה
א
בעזרת
הכנה כלליות.
חוויתית ומהנה.
מצורפות הוראות מוצלחת והכנה
חלים לך קניה
אנו מא
מ. C&B-

פורים שמח

מתכונים וסטיילינג :איידי פרייזלר 08-8552281

אביזרים לאפיה ולדקורציה :סי אנד בי
גרפיקה :במה 08-8676544
 cכל הזכויות שמורות

להיט השנה!

תבניות חדשות מסדרת STAND UP MOLDS
תבניות עם בסיס שוקולד למוצגי שוקולד עומדים.
)בתמונה :דגם ליצנים רוקדים-דגמים נוספים בחנויות(

מנגינת פורים
ניתן לרכוש קופסא תואמת
לדיסק שוקולד

בסיס :עוגת טורט  /עוגת שכבות
ציפוי :קרם קצפת
קישוט בסיס:
תבנית יציקת שוקולד דיסק פורים מס‘ #75
תבנית יציקת שוקולד תווים מס‘ #90-13916
מעטפת ”חמשה“ :
להכין רצועת שקף או רצועת ניר אפיה במידת
היקף העוגה .יוצקים שוקולד מומס על הרצועה.

בעזרת מסרק קרם חומה מסרקים את השוקולד כך
שייווצרו פסי שוקולד מקבילים .משהים להתקשות
במשך  10שניות ,עוטפים את העוגה בשקף  ,כשפסי
השוקולד כלפי העוגה ומכניסים להקפאה .מוציאים
מהמקפיא ומסירים את השקף בעדינות.

מכינים יציקות תווים משוקולד לבן
ו“מדביקים“ מסביב בעזרת שוקולד מומס.
מסרק קרם חומה

ליצנים מחיכים

עוגיות:
בצק פריך לעוגיות קרוץ בחותכן ”ראש ליצן“
פני הליצן:
תבנית יציקת שוקולד פורים מעורב מס‘ 1
למשחק  2צבעים בפנים :לצקת לחלק משטח הפנים
שוקולד לבן ,להשהות להתקשות ולצקת לחלק הנותר
שוקולד לבן .תוי הפנים” :לצבוע“ בעזרת בקבוק זילוף
קטן את העינים /פה בשוקולד צבעוני.

ליצן על טרטלט:
מכינים טרטלטים בתבניות טרטלטים בצורת עיגול
משונן )מתכון בעמ‘  . (6טובלים את שפת הטרטלט
פים כוכב גנש
האפוי בשוקולד ,מניחים הפוך ,מזלפים
יה.
העוגיה.
)מתכון בעמ‘  , (6ונועצים עליו את
קישוט הכובע:
פרח בשוקולד צבעוני תבנית פרחים מיני
שוקולד.
מס‘  , #90-13067זילופי
דד.

עוגת רשת הדורה

בסיס :עוגת טורט ריבועית  24x24ס“מ
ציפוי :קצפת ריצ‘  /קרם לבן
קישוט העוגה:
תבנית יציקה רויאל רשת ענקית מס‘  - 1024למקם במרכז
ריבועי פורים שמח :תבנית פורים שמח מס‘ - 1
להכין ריבועים בשני צבעים :ממלאים את האותיות
בעזרת בקבוק זילוף ,משהים להתקשות ויוצקים

שוקולד בצבע שונה .להדביק את ריבועי השוקולד
על הרשת  ,בעזרת שוקולד מומס ,לסירוגין .בריבועים
הריקים לזלף גלי‘ כתום.
דפנות העוגה:
תבנית יציקה רויאל רשת קטנה מס‘ ,1017
להכין רשתות קטנות ולהצמיד לדפנות העוגה.

משלוח סירות

בסיס :טרטלט סירה | זילוף :לזלף גנש וקרם בטעם קפה בצנטר כוכב קטן | קישוטים :תבנית י .שוקולד פורים מעורב מס‘ 1
מתכון טרטלטים:
 100גר‘ א .סוכר לערבל את החומרים עד לקבלת בצק
 200גר‘ מרגרינה אחיד .לקרר במשך שעה וחצי .לרדד על
משטח מקומח ,לשטוח בתבניות טרטלט
 300גר‘ קמח
סירה ולאפות ב 1800-כ 15 -דק‘.
 1ביצה

מתכון גנש:
מרירר לחמם את החומרים
 150גר‘ שוקולד ר
עד לקבלת קרם חלק.
 100גר‘ ריצ‘
לקרר מעט ולזלף.
 2כפות ליקר

פטיפורים

בסיס:
תבנית רויאל טבלאות שוקולד מס‘ #1022
קובית מוס:
להכין מוס יציב )מומלץ להוסיף ג‘לטין(  ,לצקת לתוך תבנית סיליקון תפילין קטן עד לשפת
הריבוע הפנימי .להקפיא למס‘ שעות ולשלוף.
קישוט:
לזלף כוכב מגנש ולנעוץ-שוקולד מתבנית רויאל מיניאטורות מס‘ /1005רימון/שקד מולבן וכו‘

