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Необходими материали:
● Marabu маркери за порцелан,
1-2 мм, Злато (084), Мед (087),
Металиково-червен (732) и
Череша (125)
● Marabu чистител 50 мл
● Marabu монтажно лепило
Fixogum, 50 гр.
● 4 порцеланови чаши
● Хартия ● Молив ● Ножица
● Почистващ препарат с
абразивни частици ● Гъба за
миене

Поднесете своите
пожелания по един
различен начин!
Стилните бели чаши
декорирани с помощта
на страхотни маркери за
порцелан за минути ще
създадат неповторимо
коледно настроение!

Сърца от ронливо тесто
Необходими продукти за ок. 75 сърца:
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●

250 гр. брашно ● ½ ч. л. Бакпулвер
● 100 гр. захар ● 1 опаковка ванилена
захар ● Щипка сол ● 1 ч. л. настъргана
лимонова кора ● 150 гр. масло ● 3 с. л.
студена вода ● Малко мармалад от
кайсии ● Пудразахар ● Прозрачно
фолио

Начин на приготовление:

2

3

Всички продукти необходими за
осъществяването на идеята може
да откриете в магазини Импресия
на адрес: София, ул. Кракра 26,
тел/факс: 02/943 83 60,
моб. тел: 0898 599 323
Ловеч, пл. Тодор Кирков 1,
моб. тел: 0895 79 54 34

Първо измийте страрателно
чашите с препарата с абразивни
частици, после добре почистете
повърхността им с Marabu
чистител и обезмаслител, за да
няма никакви следи от прах и
мазнина. Пренесете буквите от
страницата с мотиви върху

Сипете брашното и бакпулвера с куп и ги
смесете. Добавете обикновената захар,
ванилената захар, лимоновата кора, солта,
маслото и студената вода. Първо разбъркайте
с бъркалка, а след това омесете гладко тесто с
ръце. Увийте тестото във фолио и го оставете
да престои на студено за поне 1 час. Разделете
го на две и върнете едната половина на
студено. Поръсете масата с брашно и
разточете другата половина така, че да се
получи питка с дебелина ок. 3 мм. Използвайте
формички за сладки, за да изрежете сърцата.
Наредете ги в предварително покрита с хартия
за печене тава. Предварително загрейте
фурната на 200 градуса (175 с вентилатор),
изпечете за десетина минути. Оставете ги да се
охладят и ги намажете с мармалад, по желание
можете да ги поръсите с пудразахар.

хартия и ги изрежете (Сн. 1).
Залепете ги за чашите с помощта
на лепило Fixogum (Сн. 2).
Около тях нарисувайте точици
с помощта на маркерите за
порцелан в различните цветове
(Сн. 3). Оставете ги да изсъхнат за
поне 4 часа и отлепете буквите.

За да фиксирате боята, изпечете
чашите във фурната за 30 минути
на 160 градуса. Отворете фурната
и ги оставете бавно да се охладят
вътре. След това може да ги
миете в миялна машина при
температура до 50 градуса.

