● Венец от стиропор за основа
● Цветен спрей Marabu Do-it, 150 мл, Бял (070)
● Цветен спрей металик Marabu Do-it, 150 мл, в
цветовете Сребро (082) и Злато (083)
● Около 20 карфици с перли●Шишарки с
различна големина●Пистолет за топъл силикон
● Фолио или стара кърпа●Бяло сатенена панделка
с дължина ок. 1, 5 м

Наредете шишарките върху фолио или
стара кърпа. Отстранете предпазните
пръстени на спрейовете. За целта свалете
капачката и отстранете дюзата. С помощта
на отвертка повдигнете и издърпайте
червения пръстен. Поставете дюзата, а след
това и капачката обратно. Разклатете всеки
спрей много добре, поне за 2-3 минути.
Първо пръснете върху ненужна хартия, за
да сте сигурни, че във вентила няма твърди
частици. Напръскайте равномерно
шишарките в желаните цветове, оставете ги
да изсъхнат. Залепете шишарките за обръча
с помощта на пистолета за горещ силикон,
забодете перли между тях. Декорирайте с
бяла панделка.

Коледен
венец
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Коледен щолен
Продукти:

● 50 гр. белени, нарязани бадеми
● 500 гр. стафиди
● По 50 гр. сушени портокалови и лимонени
кори ● 50 мл ром ● 400 гр. брашно
● 250 мл прясно мляко ● 1 кубче мая
● 3 с. л. мед ● 450 гр. масло ● 1 ч. л. сол
● 100 гр. сурова марципанова маса
● Половин шушулка ванилия ● 1 лимон
● Брашно ● ок. 150 гр. пудра захар
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Ръчно изработените детайли и
декорации привличат вниманието
изключително много. Този стилен
коледен венец от шишарки ще
изглежда чудесно закачен на
вратата или допълнен от ароматна
свещ в дома. Вижте как се получава
с цветния спрей Marabu Do-it в
златисто, сребристо и бяло!
Необходими материали:

Начин на приготвяне:
Залейте нарязаните бадеми с вряща вода и ги
оставете да се накиснат за десетина минути.
Смесете сушените кори с рома. Изсипете
бадемите в цедка, смесете ги с плодовите
кори. Смесете и разбъркайте 200 гр. брашно,
леко затопленото прясно мляко,
натрошената мая и меда. От тях ще се получи
тесто, поръсете го с 1 с. л. брашно. Оставете
да втаса на топло. След това добавете
останалото брашно, 200 гр. масло, натрошен
марципан, парченца ванилия, настъргана
лимонова кора, плодовите кори с ром.
Оставете полученото тесто да втаса на топло
за около час, докато размерът му се удвои.
След това го омесете добре, като
предварително сте поръсили с брашно
мястото. Сложете хартия за печене в тавата,
загрейте фурната на 200 градуса и изпечете
за 15 мин. Увеличете температурата на 180
градуса и печете в продължение на още 45
мин. Евентуално можете да покриете щолена
с хартия за печене в последните 20 мин., за
да не потъмнее. Разтопете останалото масло
и намажете сладкиша с него веднага след
изваждането от фурната. Поръсете с пудра
захар и оставете да се охлади. Да ви е сладко!

