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Ciasto „Nutka Maślana”

„Nutka Maślana” to delikatne, 
a przy tym bardzo wilgotne ciasto
o wspaniałym, prawdziwie 
maślanym smaku i aromacie, 
który zachowuje się przez wiele 
dni po wypieku, a ciasto wciąż 
kusi swoją świeżością. Ta specjalnie 
opracowana receptura surowców 
pochodzi z kraju o tradycji 
śródziemnomorskiej, gdzie zawsze
świeci słońce, powietrze jest
gorące, a ciasta bardzo wilgotne
1 kuszące.

„Nutka Maślana” to propozycja
na pyszne i delikatne ciasta
z różnymi owocami świeżymi, 
mrożonymi, itp., doskonale
smakuje też w prostej i swojskiej
wersji z jabłkiem i kruszonką 
przypominając nieco strukturę 
tradycyjnego ciasta drożdżowego. 
„Nutka Maślana” znakomicie 
sprawdza się również jako
wilgotne spody pod ciasta z 
kremem i galaretką.

Tego jeszcze nie było !

Ciasto 
„NUtKa MaŚLaNa”

receptura podstawowa 

 „NUtKa MaŚLaNa”  1000 g
Jaja  350 g
Olej  300 g
Woda  225 g
Razem  1875 g

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY).Ciasto ma luźną 
konsystencję, ale dzięki specjalnej 
kompozycji surowców i stosunkowo 
niskiej temperaturze wypieku rośnie 
wysokie, zachowuje równomiernie 
porowatą strukturę oraz dobrze 
utrzymuje owoce.
Temp. pieczenia: ok. 160 - 170°C
Czas pieczenia: w zależności od wagi - 
ok. 60 min.

(na blachę 40x60)
„NUtKa MaŚLaNa”  2000 g
Jaja  700 g
Olej  600 g
Woda  450 g
Razem  3750 g

Wskazówka:
Gdy dodamy mniej wody o ok. 100 g 
masa utrzyma więcej owoców.

Ciasto 
„NUtKa MaŚLaNa” 

z jabłkami i kruszonką
 
„NUtKa MaŚLaNa”  1000 g
Jaja  350 g
Olej  300 g
Woda  225 g
Razem  1875 g

Jabłka prażone  400 g
Kruszonka do posypania  150 g
Migdały  ok. 150 g

KRUsZoNKa
CREDi KRUCHE  1000 g
Margaryna  450 g

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY). 

Jabłko prażone delikatnie 
wyszprycować na uprzednio 
przygotowane ciasto, a następnie
posypać kruszonką oraz migdałami.

Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.



Ciasto 
„NUtKa MaŚLaNa” 
z nadzieniem sezamowym

 
„NUtKa MaŚLaNa”  1000 g
Jaja  350 g
Olej  300 g
Woda  225 g
Razem  1875 g

NaDZiENiE sERoWE ok. 350 g

Ser biały mielony  1000 g
Jaja  100 g
Krem DE LUX  75 g
Cukier puder  100 g
Woda  200-300 g
Razem

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY)

Ciasto wylać na blachę 25x60 cm.
Nadzienie serowe wyszprycować
tylką karbowaną - 0 9.
Ciasto można posypać także kruszonką 
w ilości ok. 200 g.

Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.

Ciasto 
„MaŚLaNE MaRZENiE”

„NUtKa MaŚLaNa”  500 g
Jaja  175 g
Olej  150 g
Woda  115 g
Razem  940 g

Owoce świeże: kiwi, truskawki, 
banany, winogrona

Krem śmietankowy:
Woda (zimna, przegotowana) 
lub mleko  3 l
Krem DE LUX  1200 g
CRELiNE lub toP CREaM  1 l

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY)

Temp. pieczenia: 160 - 170°C. 
Czas pieczenia: ok. 40 min.

Po wypieku i wystygnięciu nakładamy
KREM ŚMIETANKOWY, a następnie 
owoce według wzoru i wszystko 
delikatnie żelujemy.
CREDIGEL-em BRILHO (dwukrotnie).
Ciasto wkładamy do lodówki a po 
schłodzeniu kroimy na kostki.

Ciasto MaŚLaNE 
z truskawkami

Ciasto „NUTKA MAŚLANA” według 
przepisu podstawowego 1875 g - na 
blachę 25x60 cm. Truskawki ok. 400 g
Wszystkie składniki wymieszać razem 
na wolnych obrotach paletą lub 
krzyżakiem przez ok. 1-2 minuty. 
Gotowe ciasto wylać na blachę i 
wyłożyć truskawki. Podczas pieczenia 
truskawki puszczają sok, ale nie 
powinno to wpływać negatywnie na 
strukturę i rozrost ciasta.
Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.
Po wypieczeniu i wystudzeniu 
ciasto możemy pokryć warstwą żelu 
CREDIGEL BRILHO.

Ciasto MaŚLaNE 
z kremem, truskawkami i galaretką

Ciasto „NUTKA MAŚLANA” według 
przepisu podstawowego 1875 g - na 
blachę 25x60 cm. Truskawki ok. 400 g
Wszystkie składniki wymieszać razem 
na wolnych obrotach paletą 
lub krzyżakiem przez ok. 1-2 minuty. 
Gotowe ciasto wylać na blachę 
i wyłożyć truskawki. Podczas pieczenia 
truskawki puszczają sok, ale nie 
powinno to wpływać negatywnie na 
strukturę i rozrost ciasta.
Temp. pieczenia: 160 - 170°C. 
Czas pieczenia: ok. 60 min. 
Po wypieczeniu i wystudzeniu 
ciasto możemy pokryć warstwą żelu 
CREDIGEL BRILHO.
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Ciasto MaŚLaNE 
ze śmietaną

Ciasto „NUTKA MAŚLANA” według 
przepisu podstawowego 1875 g.

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY)

Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.

Po wypieku i wystygnięciu ciasto 
dekorujemy śmietaną przygotowana 
na bazie TOP CREAM jak na 
załączonym obrazku.

Krem śmietanowy
Woda (zimna, przegotowana) 
lub mleko        1000 g
toP CREaM  500 g

Ciasto MaŚLaNE 
ze śmietaną i ananasem

Ciasto „NUTKA MAŚLANA” według 
przepisu podstawowego 1875 g.

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY)

Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.

Po wypieku i wystygnięciu nakładamy 
na wierzch krem śmietanowy 
wymieszany z kawałkami ananasa, 
a na wierzch wylewamy galaretkę 
cytrynową. Ciasto wkładamy 
do lodówki.

Ciasto MaŚLaNE 
z jagodami

Ciasto „NUTKA MAŚLANA”  1000 g
Jaja  350 g
Olej  300 g
Woda  225 g
Razem  1875 g
Jagody (świeże lub mrożone) ok. 400 g
Kruszonka  ok. 200 g

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą 
paletą lub krzyżakiem na wolnych 
obrotach przez ok. 1-2 min. 
(NIE UBIJAMY)

Ciasto wylać na uprzednio 
przygotowaną blachę. Na masę 
wyłożyć jagody i posypać kruszonką.

Temp. pieczenia: 160 - 170°C.
Czas pieczenia: ok. 60 min.


