BOOK

TREND
W Y B I E R Z S WÓJ S T Y L

ǀ

WIELKANOC 2O2O

Styl
CLASSIC

Styl
ROMANTIC

Styl
LOFT

Styl
SCANDI

Styl
FLORAL

Styl
GREEN

AURA GOLD

GRACE

PIANO

WYBIERZ SWÓJ STYL
WIELKANOC 2O2O

Styl
MODERN
MARBLE

NORDIC CREAM

GARDEN

SWEET

Styl
CLASSIC

KOLEKCJA AURA GOLD

delikatne złote
zdobienie

Ciepłe barwy wiosennych kwiatów, subtelne dodatki, biały obrus i elegancka kolekcja
porcelany Aura Gold – styl klasyczny od zawsze jest w trendzie.
Kolekcja Aura Gold wyróżnia się ponadczasowym kształtem naczyń i delikatnym złotym zdobieniem na rancie. Tradycja w dobrym smaku.

klasyczny kształt
naczyń

subtelna linia
sztućców

ELEMENTY ARANŻACJI

AURA GOLD
Kolekcja porcelanowej
zastawy stołowej

PRESTIGE
Komplet szklanek

ROMA
Komplet sztućców

CLASSICAL WHITE
Kolekcja tekstyliów

Styl
CLASSIC

Aura Gold

Produkty uzupełniające

KOLEKCJA AURA GOLD

Talerz obiadowy Talerz deserowy
27 cm ǀ 23051 19 cm ǀ 23053

Salaterka
16 cm ǀ 29190

Dzbanek
1,1 ǀ 23064

Półmisek
30.5 cm ǀ 23067

Filiżanka
ze spodkiem
450 ml ǀ 40095

Talerz deserowy
16,5 cm ǀ 23054

Półmisek
35.5 cm ǀ 29188

Filiżanka
90 ml ǀ 23059

Talerz do zupy
23 cm ǀ 23052

PRESTIGE
Komplet 6 szklanek
350ml ǀ 704011

ROMA
Komplet sztućców
24 el. ǀ 83893

CLASSICAL WHITE
Serweta
30 x 40 cm ǀ 95531

CLASSICAL WHITE
Bieżnik dekoracyjny
40 x 150 cm ǀ 95533

Waza 2,8 l
29189

Spodek
12,5 cm ǀ 23061
CLASSICAL WHITE
Obrus dekoracyjny
130 x 160 cm ǀ 95534
160 x 280 cm ǀ 95535

Kpl kawowy
12-el.
ǀ 29194

AURA GOLD
Komplet obiadowy
18 el. ǀ 29193

Styl
ROMANTIC

KOLEKCJA SWEET I GRACE
Słodki, pastelowy zawrót głowy. Romantyczne,
beztroskie popołudnie z filiżanką kawy i słodkimi przekąskami – mazurkami, babeczkami,
ciasteczkami.

romantyczne
dodatki

Pastelowe talerze deserowe z kolekcji Sweet
i piękna kolekcja porcelany Grace w kolorze
śmietankowej bieli – domowa, powabna kawiarenka gotowa.

zdobiony rant
talerzyków

ELEMENTY ARANŻACJI

GRACE
Komplety kawowe

SWEET
Talerzyki deserowe

pastelowe kolory
WAVE
Komplet sztućców
do ciasta

SIMPLE ELEGANCE
Kolekcja tekstyliów

Styl
ROMANTIC

Sweet

Produkty uzupełniające

KOLEKCJA SWEET I GRACE

Talerz deserowy
szary
21 cm ǀ 93000

Talerz deserowy
miętowy
21 cm ǀ 93012

Talerz deserowy
różowy
21 cm ǀ 93018

SUNSET
Komplet 6 kieliszków
do szampana
160 ml ǀ 10415

WAVE
Komplet sztućców
do ciasta
7 el. ǀ 89529

Grace

Talerz
do serwowania
26,5 cm ǀ 94652

Talerz deserowy
19 cm ǀ 61165

Komplet kawowy 12 el.
250 ml ǀ 61172

Talerz do zupy
21,5 cm ǀ 94653

Komplet kawowy 17 el.
250 ml ǀ 61162

WAVE
Komplet sztućców
do ciasta (łopatka + nóż)
2 el. ǀ 83873

SIMPLE ELEGANCE
Bieżnik
40x150 cm ǀ 95575

SIMPLE ELEGANCE
Serweta
30x40 cm ǀ 95573

SIMPLE ELEGANCE
Obrus
130x160 cm ǀ 95576
160x280 cm ǀ 95577

Styl
LOFT

KOLEKCJA PIANO
Styl nowoczesny w surowym, loftowym klimacie. Minimalistyczne dodatki, bukiety z naturalnych gałązek i zieleń bukszpanu. Mniej, znaczy
więcej.

dodatki w ziemistych
kolorach

Mocnym akcentem na stole jest porcelanowa
zastawa z kolekcji Piano. Duże, funkcjonalne
talerze bez rantu, szerokie miski. Przydymione
kolory szarości, bieli i mięty. Prostota i przejrzystość.

ELEMENTY ARANŻACJI

prosty, surowy
kształt sztućców
duże talerze
bez rantu

PIANO
Kolekcja nowoczesnej
zastawy stołowej

PRIMA
Komplet sztućców

CLASSICAL ECRU
Kolekcja tekstyliów

Styl
LOFT

Produkty uzupełniające

Piano

KOLEKCJA PIANO

Talerz obiadowy 27 cm
miętowy ǀ 92969
kremowy ǀ 93048
szary ǀ 93055

Salaterka 15,5 cm
miętowa ǀ 92970
kremowa ǀ 93050
szara ǀ 93056

Filiżanka 250 ml
miętowa ǀ 92971
kremowa ǀ 93051
szara ǀ 93057

Talerz deserowy 21 cm
miętowy ǀ 92968
kremowy ǀ 93047
szary ǀ 93054

Kubek 350 ml
miętowy ǀ 92973
kremowy ǀ 93053
szary ǀ 93059

Spodek 15 cm
miętowyǀ 92972
kremowy ǀ 93052
szary ǀ 93058

PRESTIGE
Komplet 6 szklanek
350ml ǀ 704011

CLASSICAL ECRU
Obrus dekoracyjny
130x160 cm ǀ 95528
160x280 cm ǀ 95529

PRIMA
Komplet
sztućców kutych
24 el. ǀ 83894

CLASSICAL ECRU
Bieżnik dekoracyjny
40x150 cm ǀ 95527

Styl
MODERN

KOLEKCJA MARBLE

nowoczesna
dekoracja stołu

Nowoczesność z luksusową nutą. Proste talerze
z dekoracją marmuru z kolekcji Marble i ekstrawaganckie dodatki – oryginalna kompozycja
z gałązek i złote pisanki.
Pozostajemy w nowoczesnym trendzie, podkreślonym wyrafinowanymi akcentami.

rant talerza
z efektownym wzorem
marmuru

ELEMENTY ARANŻACJI

złote dodatki
MARBLE
Kolekcja porcelanowej
zastawy stołowej

ROMA
Komplet sztućców

CLASSICAL WHITE
Kolekcja tekstyliów

Styl
MODERN

Marble

Produkty uzupełniające

KOLEKCJA MARBLE

Talerz obiadowy
27 cm ǀ 29180

Talerz deserowy
19 cm ǀ 29183

Talerz do zupy
23 cm ǀ 29181

Salaterka
13 cm ǀ 29184

Kubek
370 ml ǀ 29185

Kubek 430 ml
miętowy ǀ 40085
różowy ǀ 40086

Kubek 320 ml
z silikonową podstawą
miętowy ǀ 40082
różowy ǀ 40083

Komplet kawowy 12 el.
250 ml ǀ 29187

SUNSET
Komplet 6 kieliszków
do wina
580 ml ǀ 10411

CLASSICAL WHITE
Serweta
30x40 cm ǀ 95531

Komplet obiadowy
18 el. ǀ 29186
CLASSICAL WHITE
Obrus
130x160 cm ǀ 95534
160x280 cm ǀ 95535

ROMA
Komplet sztućców
24 elementy ǀ 83893

CLASSICAL WHITE
Bieżnik
40x150 cm ǀ 95533

Styl
SCANDI

KOLEKCJA NORDIC CREAM

delikatnie
zdobiony obrus

Nowoczesność w wydaniu skandynawskim. Naturalne dodatki, oszczędne dekoracje. Prostota
i funkcjonalność.
Porcelanowa zastawa Nordic w kolorze kremowym z delikatnym, wytłoczonym zdobieniem
dodaje ciepła i przytulnej atmosfery. Stylowa,
domowa aranżacja.

fakturowany
rant talerzy

ELEMENTY ARANŻACJI

eleganckie sztućce

NORDIC CREAM
Kolekcja zastawy stołowej
w stylu skandynawskim

PRATO
Komplet sztućców

CLASSICAL ECRU
Kolekcja tekstyliów

Styl
SCANDI

Produkty uzupełniające

Nordic cream

KOLEKCJA NORDIC CREAM

Talerz obiadowy
27,5 cm ǀ 93026

Salaterka
15,5 cm ǀ 93028

Talerz deserowy
21,5 cm ǀ 93025

Filiżanka
250 ml ǀ 93029

Talerz głęboki
22,5 cm ǀ 93027

Spodek
15,5 cm ǀ 93030

MIA
Zestaw 2 szklanek
termicznych
350 ml ǀ 96852

MIA
Zestaw 2 szklanek
termicznych
100 ml ǀ 96857

MIA
Zestaw 2 szklanek
termicznych
330 ml ǀ 96860

PRATO
Komplet
sztućców
24 el. ǀ 28442

Kubek kremowy
350 ml ǀ 93031
CLASSICAL ECRU
Obrus
130x160 cm ǀ 95528
160x280 cm ǀ 95529

CLASSICAL ECRU
Bieżnik
40x150 cm ǀ 95527

Styl
FLORAL

KOLEKCJA GARDEN
Kwiaty to nieodzowny motyw dekoracyjny
wiosennego i Wielkanocnego stołu. Zdobienia
kwiatowe na zastawie porcelany Garden przykuwają wzrok i ożywiają stół.
Naturalne dodatki – bukiety kwiatów, drewniane dodatki – dodają rustykalnego, sielskiego klimatu.

nasycone, żywe
kolory

kwiatowy motyw
na porcelanie
ELEMENTY ARANŻACJI

GARDEN
Kolekcja porcelany
z kwiatowym wzorem

sztućce
z delikatnym
zdobieniem

SUNSET
Kolekcja szkła
stołowego

NAPOLI
Komplet sztućców

Styl
FLORAL

Produkty uzupełniające

Garden

GARDEN

Talerz
obiadowy
27 cm ǀ 29139

Talerz
deserowy
19 cm ǀ 29141

Salaterka
13 cm ǀ 29142

Filiżanka ze spodkiem
450 ml ǀ 40056

Talerz
do zupy
21,5 cm ǀ 29140
SUNSET
Komplet 6 kieliszków
do wina
580 ml ǀ 10411

SUNSET
Komplet 6 kieliszków
do wina
270 ml ǀ 10414

SUNSET
Komplet 6 kieliszków
do szampana
160 ml ǀ 10415

NAPOLI
Komplet sztućców
36 el. ǀ 29899

Komplet
obiadowy
18-el. ǀ 29143

Filiżanka ze spodkiem Filiżanka ze spodkiem
450 ml ǀ 40057
450 ml ǀ 40058

Kubek
300ml ǀ 40060

Kubek
300ml ǀ 40061

Kubek
300ml ǀ 40062

Kubek
480 ml ǀ 40063

Kubek
480 ml ǀ 40064

Kubek
480 ml ǀ 40065

Styl
GREEN

KOLEKCJA SWEET I NORDIC
Zielono mi! Delikatna, wiosenna aranżacja na niezobowiązujące śniadanie czy obiad. Naturalne
materiały i subtelne dodatki.
Porcelana Sweet w kolorze zieleni, którą można
ustawić samodzielnie bądź urozmaicić delikatnym
wzorem z kolekcji Nordic. Swobodny i nieskrępowany klimat.

roślinny motyw
na szkle
oryginalna
ozdoba stołu

delikatna faktura
na porcelanie

ELEMENTY ARANŻACJI

SWEET
Kolekcja porcelanowej
zastawy stołowej

NORDIC
Kolekcja zastawy wraz
z kompletem szklanek

ROMA
Komplet sztućców

CLASSICAL ECRU
Kolekcja tekstyliów

Styl
GREEN

Produkty uzupełniające

Sweet

KOLEKCJA SWEET I NORDIC

Talerz obiadowy
27 cm ǀ 93007

Talerz deserowy
21 cm ǀ 93006

Filiżanka
250 ml ǀ 93009

Spodek
15,5 cm ǀ 93010

ROMA
Komplet sztućców
24 el. ǀ 83893

CLASSICAL ECRU
Bieżnik dekoracyjny
40x150 cm ǀ 95527

CLASSICAL ECRU
Obrus dekoracyjny
130x160 cm ǀ 95528
160x280 cm ǀ 95529

PASTEL FLOWER
Serweta 2 szt.
30x40 cm ǀ 95561

Nordic

Talerz obiadowy
25 cm ǀ 10387

Talerz deserowy
19 cm ǀ 10388

Talerz głęboki
20 cm ǀ 10389

PASTEL FLOWER
Bieżnik
40x150 cm ǀ 95563
Salaterka
16,5 cm ǀ 10390

Kubek
żółty
320 ml ǀ 33416

Kubek
niebieski
320 ml ǀ 33417

PASTEL FLOWER
Obrus
130x160 cm ǀ 95564
160x280 cm ǀ 95565

KUCHNIA

WIELKANOC 2O2O

LOFT

GOTOWANIE

DALLAS

GOTOWANIE

NATURE I GINGER
PIECZENIE

SAULE I HELIOS
PIECZENIE

Loft

LOFT

GOTOWANIE

Kolekcja LOFT to garnki i patelnie o czarnym wykończeniu i nowoczesnym kształcie.
Wykonane są z odkuwanego aluminium, dzięki
temu szybko i równomiernie się nagrzewają, zapewniając przy tym niższe zużycie energii. Posiadają grube dno indukcyjne odporne na odkształcenia. Rączka typu Soft Touch zapewnia pewny
i bezpieczny chwyt.

Wewnątrz, garnki pokryte są nieprzywierającą
powłoką Qualum Basic Stone Edition o unikalnym wyglądzie kamienia. Doskonale sprawdzą
się w każdej kuchni. Przystosowane są do używania na wszystkich rodzajach kuchenek, również indukcyjnych.

Patelnia
20 cm ǀ 22861

Patelnia
24 cm ǀ 22862

Patelnia
28 cm ǀ 22863

Patelnia grillowa
28 cm ǀ 22864

Patelnia
28 cm ǀ 22865

Rondel
16 cm ǀ 22866

Garnek
20 cm ǀ 22867

Garnek
24 cm ǀ 22868

Garnek
28 cm ǀ 22869

Garnek wysoki
20 cm ǀ 22870
24 cm ǀ 22871

Patelnia głęboka
28 cm ǀ 22872

Brytfanna
40 cm ǀ 22873

Dallas

DALLAS

GOTOWANIE

Komplet garnków ze stali nierdzewnej
z wkładem do gotowania na parze
7 el. ǀ 68792

DALLAS to elegancka i nowoczesna linia garnków wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Stalowe garnki odporne są na uszkodzenia, długo utrzymują ciepło. Mają szerokie zastosowanie
w kuchni, są odpowiednie do wszystkich typów
potraw, jak również do głębokiego smażenia.
Wyposażone w praktyczną skalę do odmierzania
płynów.

Estetyczne wykończenie oraz prosta linia garnków nadaje im elegancji i dzięki temu będą dobrze prezentowały się na stole. Można w nich
gotować i serwować potrawy.

Komplet garnków ze stali nierdzewnej
10 el. ǀ 68794

Komplet garnków ze stali nierdzewnej
8 el. ǀ 68793

Nature

NATURE I GINGER
PIECZENIE

Brytfanna prostokątna
36x23x5,5 cm ǀ 82981

Keksówka
39x12,5x6 cm ǀ 82982

Forma do tarty
27 cm ǀ 82984

Forma na muffiny
35x26,5x3 cm
12szt ǀ 82983

Forma na babkę
23 cm ǀ 82985

Tortownica
26 cm ǀ 82986

Ginger

Formy do pieczenia NATURE wykonane są ze
stali węglowej i wykończone powłoką inspirowaną kamieniem. Jasna, delikatnie nakrapiana
powierzchnia nawiązuje do modnego obecnie
wzoru lastryko (terazzo).
Praktyczna, nieprzywierająca powłoka non-stick
ułatwia pieczenie oraz wyjmowanie wypieków
z form.
Kolekcja form ceramicznych GINGER wyróżnia
się kolorowym wykończeniem naczyń, które
można ze sobą zestawiać i komponować własne
zestawy. Estetyczne wykończenie naczyń sprawia, że można w nich również serwować wypieki
na stole.

Formy są doskonałe do pieczenia zarówno słodkich, jak i słonych potraw. Ceramika to materiał,
który nie pochłania zapachów, dzięki czemu
przechowywane, przygotowywane i serwowane w niej produkty nie tracą swojego aromatu
oraz smaku. Ciasto równomiernie się piecze, bez
obaw o przypalenie.

Forma ceramiczna
prostokątna do zapiekania
szara 31x21 cm ǀ 39100

Ramekin różowy
9cm/0,25l ǀ 39106

Forma ceramiczna
do tarty szara
24cm ǀ 39111

Forma ceramiczna
kwadratowa do zapiekania
szara 24x24cm ǀ 39102

Ramekin szary
9cm/0,25l ǀ 39108

Forma ceramiczna
owalna do zapiekania
szara 31x21 cm ǀ 39104

Ramekin fioletowy
9cm/0,25l ǀ 39114

Forma ceramiczna
do tarty j.fioletowa
24cm ǀ 39116

Ramekin zielony
9cm/0,25l ǀ 39115

Forma ceramiczna
do tarty miętowa
24cm ǀ 39117

Saule

SAULE I HELIOS
PIECZENIE

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem okrągłe
4 l ǀ 31905

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem owalne
4,5 l ǀ 31906

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem prostokątne
5,3 l ǀ 31907

Helios

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem owalne
3 l ǀ 29388

Seria żaroodpornych naczyń do pieczenia i serwowania.
To praktyczne i wielofunkcyjne naczynia wykonane z najwyższej jakości szkła, które można
używać w temperaturach od -40°C do +300°C.
Wysoka wytrzymałość zarówno na temperatury
niskie, jak i wysokie sprawia, że naczynie nadaje
się do przechowywania dań w lodówce oraz do
używania w piekarniku.

Ponadto, szklane naczynie (bez stelaża) można
myć w zmywarce. Produkt świetnie sprawdza się
podczas kolacji świątecznej, czy też innych przyjęć okolicznościowych.
Naczynia z serii Saule mają stylowy czarny stelaż
pasujący do nowoczesnych kuchni. Stelaże w serii Helios będą z kolei pasowały do klasycznych
aranżacji.

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem prostokątne
3,6 l ǀ 29390

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem okrągłe
4 l ǀ 31902

PRZEPISY

WIELKANOC 2O2O

PASTA JAJECZNA

ŻUR NA WĘDZONCE

KACZKA

Z AWOKADO I CHILI

Z CHRZANEM I ŻURAWINĄ

Z MARYNOWANYMI BURAKAMI

BABKA Z MANGO

I CYTRUSOWYM LUKREM
KRÓLEWSKIM

PASTA JAJECZNA
Z AWOKADO I CHILI

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ugotowane jajka na twardo
1 dojrzałe awokado
½ posiekanej papryczki chili (bez pestek)
Sok i skórka z 1 limonki
½ pęczku kolendry + do dekoracji
½ pęczku szczypiorku
1 łyżka oliwy
½ ząbku czosnku
Czarny sezam do posypania
Sól, pieprz do smaku

Obrane jajka i awokado pokroić na mniejsze
kawałki, przełożyć do miski i od razu dodać
sok i skórkę z limonki oraz oliwę.
Wcisnąć ząbek czosnku, dodać papryczkę chili, szczypiorek, kolendrę i rozgnieść wszystko
za pomocą widelca aż składniki się połączą.
Doprawić do smaku solą oraz pieprzem.
Pastę serwować na grzankach z grillowanej
bagietki. Całość udekorować listkami kolendry i posypać sezamem.

ŻUR NA WĘDZONCE
Z CHRZANEM I ŻURAWINĄ

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ok. 600 g włoszczyzny
500 g wędzonych żeberek
Ok. 800 ml zakwasu żytniego lub pszennego
5 białych kiełbas
2 łyżki suszonego majeranku
2-3 ząbki czosnku
200 ml śmietanki 30%
6 suszonych grzybów
3 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego
Gałązka rozmarynu
40 g suszonej żurawiny
1 łyżka świeżego chrzanu
Sól, pieprz
Świeży majeranek do dekoracji,
ugotowane jajka

Wędzone żeberka zalać 3 litrami zimnej wody,
gotować na wolnym ogniu przez ok. 30 minut.
Dodać włoszczyznę, suszone grzyby, liście laurowe, ziele angielskie i gotować przez godzinę.
Następnie wymieszać zakwas na żurek i wlać
do wywaru.
Dodać białą kiełbasę, roztarty w dłoniach majeranek, rozmaryn, suszoną żurawinę, zetrzeć
chrzan, dać rozgniecione ząbki czosnku i gotować jeszcze 20-30 minut. Na koniec do śmietanki wlać 2-3 łyżki gorącego żurku, wymieszać
i dopiero wlać ją do garnka z zupą. Całość doprawić solą oraz pieprzem. Serwować z jajkiem,
białą kiełbasą i świeżym majerankiem.

KACZKA

Z MARYNOWANYMI BURAKAMI

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kaczka (ok. 1,8 – 2,2 kg)
2 łyżki majeranku
1 łyżka tymianku
3 upieczone buraki
250 g malin
70 ml octu winnego
2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku
2 łyżki miodu
1 łyżka świeżego chrzanu
1 gałązka rozmarynu
Sól, pieprz młotkowany
Do podania: puree ziemniaczane

Przygotować solankę 6% (60 g na każdy litr
wody). Zalać kaczkę solanką, zostawić w zimnym miejscu na 30 min. Wyciągnąć kaczkę z
solanki, osuszyć, doprawić w środku pieprzem,
majerankiem i tymiankiem.
Piekarnik nagrzać do 220°C. Włożyć kaczkę
do naczynia żaroodpornego i piec przez 30
min. Następnie nakryć naczynie pokrywką,
obniżyć temp. do 190°C i piec przez 2 godz.
W połowie czasu pieczenia można przewrócić
kaczkę.
Upieczone buraki pokroić w większe kostki,
przełożyć do salaterki. W oddzielnej misce
wymieszać ocet, maliny, rozmaryn, sól, pieprz,
chrzan, czosnek, miód i wymieszać. Zalać marynatą buraki i odstawić na min. 1 godzinę.
Upieczoną kaczkę podawać z puree ziemniaczanym i marynowanymi burakami.

BABKA Z MANGO

I CYTRUSOWYM LUKREM
KRÓLEWSKIM

SKŁADNIKI:
(wszystkie składniki powinny być
w temperaturze pokojowej)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g miękkiego masła
120 g drobnego cukru do wypieków
4 jajka
400 g puree z mango (gotowej pulpy
z puszki)
500 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Skórki cytrusowe otarte z 2 limonek,
1 cytryny i 1 pomarańczy
1 białko
Cukier puder (ok. 150 g cukru pudru)
Szczypta soli
Dodatkowo: 30 g masła + 2 łyżki mąki
do przygotowania formy

Do misy miksera przełożyć masło, cukier i ubić
na puszystą, jasną masę. Cały czas ubijając
dodawać po 1 jajku. Dodać pulpę mango, połowę skórek cytrusowych, wymieszać rózgą,
następnie wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i połączyć, aż do uzyskania
jednolitej masy.
Piekarnik rozgrzać do 170°C (grzanie góra
dół). Formę na babkę wysmarować masłem,
opruszyć mąką i wlać masę. Babkę piec ok.
55-60 minut. Po upieczeniu przestudzić przez
ok. 20 minut.
Przygotować lukier królewski. Ubić białko
z solą na sztywną pianę. Do ubitych białek
dodawać po łyżce cukier puder, aż powstanie
jasny, plastyczny lukier. Lukrem polać babkę,
posypać skórkami cytrusowymi.

