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Credi Kruche

Duże i małe 
TarTy owoCowe
z nadzieniem jabłkowym, 

jagodowym i truskawkowym

Duże TarTy
Rozwałkować CIASTO KRUCHE do 
grubości ok. 3 mm i wyciąć część 
o średnicy 22 cm (140g). 
Wyciętą część ciasta umieścić 
i uformować w specjalnej papierowej 
formie do tarty. 
Następnie rozsmarować na spodzie 
ciasta ok. 50g  kremu budyniowego, 
położyć cienkie ciasto biszkoptowe 
(ok. 55g)i przykryć je nadzieniem 
owocowym (ok. 200g).
Pieczenie: 18 min. w temp. 
ok. 200-210°C.
Po schłodzeniu ciasto posmarować 
Credigelem (ok. 35g).

małe TarTy
Rozwałkować CIASTO KRUCHE 
do grubości ok. 2,75 mm, 
przy pomocy specjalnego wykrojnika, 
odznaczyć i wyciąć część 
o średnicy ok. 10 cm (30g).
Ciasto umieścić i uformować 
w aluminiowej formie, dodać ok. 60g 
nadzienia owocowego.
Pieczenie: 12 min. w temp. 
ok. 200-210°C.
Po schłodzeniu ciasto posmarować 
Credigelem (ok. 10g) jagodowym 
i truskawkowym

owoCowe plaCKi
jabłkowe, rabarbarowe i gruszkowe

Rozwałkować CIASTO KRUCHE do 
grubości ok. 3 mm i wyciąć część 
o średnicy 22 cm (140g). 
Wyciętą część ułożyć i uformować 
w specjalnej papierowej formie do 
tarty.
Następnie rozsmarować na spodzie 
formy 75g kremu budyniowego 
(KREM DE LUX), 
pokruszyć na to ciasto biszkoptowe 
(25g) i rozłożyć ok. 200g świeżych 
lub konserwowanych owoców 
w kawałkach.
W części ciasta o grubości 3 mm 
i średnicy 20 cm (100g) wyciąć na 
środku otwór i ułożyć ją na owocach 
jak przykrywkę.
Dwukrotnie posmarować jajkami, drugi 
raz bezpośrednio przed pieczeniem.
Pieczenie: 18 min. 
w temp. 200-210°C.

uwaga: Dla polepszenia smaku 
wymieszać kawałki jabłek i rabarbaru 
z 2g cynamonu lub 1g cynamonu 
i 0,5g kardamonu na 1000g owoców. 
Ciasto podawać na ciepło z bitą 
lub kwaśną śmietaną.

CiaSTo KruCHe

receptura podstawowa: 
CREDI KRUCHE
Margaryna Puff Pastry
Margaryna (80%)
Jaja
Razem:

Wymieszać wszystkie składniki razem 
paletą, krzyżakiem lub spiralą.
Czas mieszania: ok. 4 min. 
(do uzyskania jednolitej masy)
Prędkość: 1 bieg lub najniższe obroty.
Podobnie jak w tradycyjnej 
recepturze, należy uważać, 
aby nie wyrabiać ciasta zbyt długo, 
gdyż grozi to zaciągnięciem masy 
i skurczaniem się ciasta podczas 
pieczenia. 
Ciasto przechowywać w zamkniętym 
wiadrze w zimnym pomieszczeniu.

propozycja receptury:
CREDI KRUCHE
Margaryna (80%)
Jaja
Razem:

Wymieszaæ wszystkie składniki razem.
Czas mieszania: ok. 4 min. 
(do uzyskania jednolitej masy)
Prędkość: 1 bieg lub najniższe obroty.
Należy uważać, aby nie wyrabiać 
ciasta zbyt długo. 
Tak przygotowane ciasto podstawowe 
jest gotowe do użycia w różnego 
rodzaju ciasteczkach.

1000 g
150 g
150 g
125 g

1425 g

1000 g
450 g

50 g
1500 g



KapeluSZ NapoleoNa
Rozwałkować CIASTO KRUCHE 
do grubości ok. 2,75 mm i za pomocą 
prostego wykrojnika wyciąć części 
o średnicy ok. 8,5 cm (30g). 
Ułożyć na blasze do pieczenia,
a następnie na środku umieścić kulę 
z masy kokosowej (25g) i docisnąć 
ciasto trzema palcami do górnej 
części masy kokosowej, nadając 
w ten sposób trójkątny kształt.
Pieczenie: ok. 9 min. 
w temp. 200-210°C.
Boki ciastka zanurzyć w roztopionej 
czekoladzie (5g).

maliNowa KromKa 
Rozwałkować CIASTO KRUCHE 
do grubości 2,75 mm. 
Umieścić ciasto na blasze 
do pieczenia i podzielić je 
na 4 długie prostokąty (1000g).
Pieczenie: 7 min. w temp, 200-210°C.
Po schłodzeniu rozsmarować 
na 2 prostokątach po 200g
dżemu malinowego i przykryć 
pozostałymi 2 prostokątami.
Ciasto pokryć 200 g pomady
i udekorować posypką dekoracyjną.
Pokroić każdy kawałek na 9 części.

wołowe oKo
Rozwałkować CIASTO KRUCHE 
do grubości 2,75 mm i za pomocą 
specjalnego wykrojnika wyciąć 
część o średnicy 9 cm (30g).
Ułożyć na blasze do pieczenia,
wyszprycować na obrzeżach okrąg
z masy kokosowej (20g) 
i wypełnić środek nadzieniem 
owocowym (20g).
Pieczenie: ok. 9 min. 
w temp. 200-210°C.
Połowę ciastka zanurzyć 
w roztopionej czekoladzie (5g).

CiaSTeCZKa aNaTolKi, maCZKi
CREDI KRUCHE   
Margaryna (80%)   
Jaja     
Woda
Razem:    
 
Wymieszać paletą lub krzyżakiem 
wszystkie składniki razem na średnich 
obrotach.
Czas mieszania: ok. 5 min.
Pieczenie: ok. 7 min
w temp. 200-210°C.
Podobnie jak w tradycyjnej recepturze 
należy uważać, aby nie obrabiać 
ciasta zbyt długo, gdyż grozi to 
zaciągnięciem masy i skurczaniem się 
ciasta podczas pieczenia.

1000g
400g
100g
100g

1600 g

DuńSKie 
maślaNe CiaSTeCZKa

CiaSTeCZKa BaNKieTowe
CIASTO PODSTAWOWE
Orzechy laskowe w płatkach
Kawałki czekolady
Jaja   
Razem:

Wymieszać delikatnie wszystkie 
składniki na wolnych obrotach, 
następnie uformować walce o wadze 
ok. 275g i długości 50 cm. 
Ciasto powinno być zimne.
Uformowane walce pociąć na ok. 25 
części i ułożyć na blasze bez tłuszczu. 
Ciastka lekko spłaszczyć. 
Pieczenie: 8 min. w temp. 200-210°C.

KoKoSowe CiaSTeCZKa
CIASTO PODSTAWOWE
Wiórki kokosowe
Krojone rodzynki
Jaja   
Razem:

Wymieszać delikatnie wszystkie 
składniki na wolnych obrotach, 
następnie uformować walce o wadze 
ok. 275g i długości 50 cm. 
Ciasto powinno być zimne.
Uformowane walce pociąć na ok. 25 
części i ułożyć na blasze bez tłuszczu. 
Ciastka lekko spłaszczyć. 
Pieczenie: 8 min. w temp. 200-210°C.

CiaSTeCZKa Z KawałKami
CZeKolaDy
CIASTO PODSTAWOWE
Kawałki czekolady
Razem:

Wymieszać delikatnie czekoladę 
z podstawowym ciastem, 
uformować wałek o długości 40 cm, 
wadze ok. 520g, 
obtoczyć w dekoracyjnym cukrze 
lub siekanych orzechach.
Tak przygotowane ciasto włożyć 
do zamrażarki i zamrozić.
Ciasto wyjąc 10 min. przed krojeniem, 
kroić na cienkie kawałki o szerokości 
5 mm i ułożyć na niesmarowanej
tłuszczem blasze do pieczenia.
Pieczenie: 8 min. w temp. 200-210°C.

3000 g
500 g
350 g
150 g

4000 g

3000 g
900 g
450 g
150 g

4500 g

3000 g
150 g

3150 g

TraDyCyjNe DuńSKie CiaSTa
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praliNowe CiaSTeCZKa

CIASTO PODSTAWOWE
Orzechy laskowe w płatkach
Praliny
Cukier waniliowy
Razem:

Wymieszać delikatnie wszystkie 
składniki na wolnych obrotach, 
uformować wałek o długości 40 cm, 
wadze ok. 500g, 
włożyć do zamrażalnika i zamrozić. 
Ciasto wyjąc 10 min. przed krojeniem, 
kroić na cienkie kawałki o szerokości 
5 mm i ułożyć na niesmarowanej
tłuszczem blasze do pieczenia.
Pieczenie: 8 min. w temp. 200-210°C.

CZeKolaDowe 
CiaSTeCZKa

CIASTO PODSTAWOWE
Orzechy laskowe w płatkach
Kakao w proszku
Cukier
Białka
Cukier waniliowy
Razem:

Wymieszać delikatnie wszystkie 
składniki na wolnych obrotach,
uformować wałek o długości 40 cm, 
wadze ok. 550g, obtoczyć w cukrze, 
włożyć do zamrażalnika i zamrozić.
Ciasto wyjąc 10 min. przed krojeniem, 
kroić na cienkie kawałki o szerokości 
5 mm i ułożyć na niesmarowanej
tłuszczem blasze do pieczenia.
Pieczenie: 8 min. w temp. 200-210°C.

CiaSTeCZKa GreTy GarBo
CREDI KRUCHE
Margaryna
Żółtka jajek
Razem:

Wymieszać wszystkie składniki 
na wolnych obrotach, uformować 
wałek o średnicy 6,5 cm, długości 
ok. 36 cm, obtoczyć w siekanych 
orzechach laskowych (25g). 
Ciasto powinno być zimne. 
Pokroić je na części o grubości 
ok. 1,2 cm (ok. 30 części) i umieścić 
na papierze silikonowym. 
Po 10 min wykonać głęboki otwór 
na środku ciastka i wypełnić go 10g 
nadzienia jagodowego.
Pieczenie: 9 min w temp. 200-210°C.

maślaNe CiaSTeCZKa
(GALETTES AU BEURRE)
CREDI KRUCHE
Masło
Jaja
Cukier waniliowy
Sól
Razem:

Wymieszać wszystkie składniki 
na wolnych obrotach (patrz 
przygotowanie ciasta kruchego). 
Należy pozwolić odpocząć ciastu 
w lodówce przez 24 godz. 
Wyciągnąć 10 min. przed użyciem. 
Rozwałkować do grubości ok. 5 mm 
i przy pomocy wykrojnika wyciąć część 
o średnicy ok. 10 cm (40g).
Ułożyć ciasto na wysmarowanej 
tłuszczem blasze i raz posmarować je 
jajkami wymieszanymi z dodatkiem 
kawy mokki lub kawy rozpuszczalnej. 
Ciastkom pozwolić wyschnąć 
i ponownie posmarować jak wyżej, 
a następnie widelcem wykonać 
podwójne krzyże (jak na obrazku). 
Pieczenie: 10 min. 
w temp. 200-210°C.

3000 g
500 g
250 g

75 g
3825 g

1000 g
300 g
150 g

1450 g

3000g
900 g
450 g
150 g
150 g

30 g
4680 g

1000g
300g
150g
15g
10g

1475 g

ameryKańSKie CiaSTeCZKa
CREDI KRUCHE
Margaryna (80%)
Siekana czekolada
Siekane orzechy wł.
Cukier  
Jaja
Cukier waniliowy
Razem:

ameryKańSKie CiaSTeCZKa
CZeKolaDowe
CREDI KRUCHE
Margaryna (80%)
Kakao w proszku
Łezki czekoladowe
Krojone migdały
Cukier  
Jaja
Woda
Cukier waniliowy
Razem:

ameryKańSKie CiaSTeCZKa
Z roDZyNKami
CREDI KRUCHE
Margaryna (80%)
Rodzynki
Krojone migdały
Cukier  
Jaja
Cukier waniliowy
Razem:

Wymieszać wszystkie składniki razem 
na wolnych obrotach, chyba że 
dodajemy krojoną czekoladę, która 
powinna zostać połączona z ciastem 
na końcu. Uformować walec o długości 
50 cm. Ciasto powinno być zimne. 
Pokroić walec na części o długości 
ok. 1,5 cm (65g) i ułożyć na blasze 
bez tłuszczu. 
Pieczenie: ok. 11 min. 
w temp. 200-210°C.

iNNe reCepTury Z CreDi KruCHe

Credi Kruche

1000 g
400 g
250 g
200 g
200 g
125 g
40 g

2215 g

1000 g
400 g
250 g
200 g
200 g
125 g
40 g

2215 g

1000 g
400 g
50 g

275 g
75 g

200 g
125 g
50 g
40 g

2215 g


