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Podstawowe produkty 
i sprzęty do pieczenia 
i wyrobu ciasta

1 Kremy i konfitury, patrz 
przepisy str. 24-30

2 Nóź strunowy

3 Blachy i formy do pieczenia, 
patrz lista kształtów 
i rozmiarów

4 Papilotki do babeczek

5 Cyfrowy termometr kuchenny

6 Drobne sito

7 Papier do pieczenia

8 Duża szpatuła

9 Miarki

10 Miski

11 Ząbkowany nóż

12 Silikonowy pędzelek do 
smarowania ciasta

13 Łopatka

14 Mikser stojący

15 Waga

16 Druciana kratka do studzenia

17 Drewniana łyżka
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Pieczenie i cukiernicTwo i Ann SkiPP

SkłAdniki
Ciasto

Wg przepisu na biszkopt Królowej Wiktorii 
(patrz: str. 15) – połowa

125 g zielonego lukru plastycznego (SK)

Klej cukrowy (SK)

Krem

250 g masła w temp. pokojowej

250 g cukru pudru

Olejek waniliowy

Barwnik spożywczy w płynie (SK): różowy 
(lub zgodnie z upodobaniem)

PrzyBory
Okrągły pojemnik (średnica 10 cm)

Kopułka z pianki florystycznej (średnica 
10 cm)

10 szarych papilotek do babeczek 
w różyczki (SK)

10 drewnianych patyczków do szaszłyków

Końcówka do dekoracji nr 127 (do 
robienia płatków)

Duży rękaw cukierniczy

Przepis na bukiet z 10 babeczek

Różany bukiet 
z babeczek

Wykonanie babeczek

1 Rozgrzej piekarnik do temperatury 

180°C/ piekarnik z termoobiegiem do 

160°C/ piec gazowy ustaw na 4. 

2 Włóż 10 papilotek do otworów 

w formie do muffinek.

3 Przygotuj połowę ciasta na Biszkopt 

Królowej Wiktorii zgodnie z przepisem 

na str. 15 i podziel je równo wlewając do 

papilotek.

4 Wstaw do piekarnika na 10 – 15 

minut; gdy ciasto nabierze złotego 

koloru i jędrności wyjmij formę z piekarnika 

i odczekaj, aż ciasto wystygnie.

Wykonanie doniczki

5 Rozwałkuj lukier plastyczny (palmowa 

zieleń) do takiego rozmiaru, by mogła 

pokryć kopułkę z pianki florystycznej. 

Wciśnij kopułkę do pojemnika i nanieś pę-

dzelkiem klej cukrowy na kopułkę. Przykryj 

kopułkę rozwałkowanym lukrem plastycz-

nym i dotnij ją przy brzegach.

6 Przytnij patyczki na długość około 

10 cm i zaostrzoną końcówką 

patyczka zrób dziurkę w dnie każdej 

babeczki. Nadziej patyczki na kopułkę, i na 

każdy z nich nałóż babeczkę zachowując 

równy odstęp między każdą i maksymalnie 

redukując prześwity między nimi.

Kompozycja babeczek, która 
pięknie prezentuje się jako 
stroik na stołach na weselu 
i może być, porcja po porcji, 
kosztowana przez gości.

Ogólne wskazówki dotyczące 
podstaw pieczenia i narzędzi 
znajdziesz na str. 10-11
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MARK T ILL ING

Stemperowaną czekoladę możesz wykorzystać na mnóstwo sposobów, aby finezyjnie wykończyć swoje mini 
ciastka, babeczki, ciasta z kremem, desery a nawet torty przygotowane na specjalne okazje. Opisane 
poniżej techniki dekorowania są szybkie i proste w wykonaniu i wymagają niewielkiej ilości narzędzi. 
Możesz też sięgnąć po gotową czekoladę plastyczną, która idealnie nadaje się do tworzenia prostych 

dekoracji z czekolady.

Czekoladowe dekoracje i desery

TeChniki
· Wykonanie czekoladowych kubków

· Wykonanie czekoladowych rurek

· Wykonanie czekoladowych 

wachlarzy

· Wykonanie różyczek z masy 

Cocoform

Wiktoriańska foremka w kształcie Świętego Mikołaja.

Składniki

Czekoladowe kubeczki

Arkusz folii karotenowej, wzór wg uznania

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Olej roślinny

Czekoladowe rurki

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Czekoladowe wachlarze

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Czekoladowe różyczki

Czekolada plastyczna, truskawkowa: SK 
Modelling Cocoform 

Ogólne wskazówki dotyczące podstaw czekolady 
i narzędzi znajdziesz na str. 100-101

Przybory

Czekoladowe kubeczki

Okrągłe foremki bez dna 6 x 5 cm: SK 
Round Mini Pans

Mata do krojenia (ewentualnie podkładka 
pod tort/kawałek tektury do krojenia)

Nóż z wysuwanym ostrzem

Przezroczysta folia do czekolady

Ręcznik kuchenny

W
YD

A
W

N
IC

TW
O

W
W

W
.K

SI
AZ

KI
.P

RO
M

IS
E.

PL



112

MARK T ILL ING

Stemperowaną czekoladę możesz wykorzystać na mnóstwo sposobów, aby finezyjnie wykończyć swoje mini 
ciastka, babeczki, ciasta z kremem, desery a nawet torty przygotowane na specjalne okazje. Opisane 
poniżej techniki dekorowania są szybkie i proste w wykonaniu i wymagają niewielkiej ilości narzędzi. 
Możesz też sięgnąć po gotową czekoladę plastyczną, która idealnie nadaje się do tworzenia prostych 

dekoracji z czekolady.

Czekoladowe dekoracje i desery

TeChniki
· Wykonanie czekoladowych kubków

· Wykonanie czekoladowych rurek

· Wykonanie czekoladowych 

wachlarzy

· Wykonanie różyczek z masy 

Cocoform

Wiktoriańska foremka w kształcie Świętego Mikołaja.

Składniki

Czekoladowe kubeczki

Arkusz folii karotenowej, wzór wg uznania

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Olej roślinny

Czekoladowe rurki

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Czekoladowe wachlarze

Czekolada (kuwertura), stemperowana: SK 
Belgian Couverture Chocolate

Czekoladowe różyczki

Czekolada plastyczna, truskawkowa: SK 
Modelling Cocoform 

Ogólne wskazówki dotyczące podstaw czekolady 
i narzędzi znajdziesz na str. 100-101

Przybory

Czekoladowe kubeczki

Okrągłe foremki bez dna 6 x 5 cm: SK 
Round Mini Pans

Mata do krojenia (ewentualnie podkładka 
pod tort/kawałek tektury do krojenia)

Nóż z wysuwanym ostrzem

Przezroczysta folia do czekolady

Ręcznik kuchenny

113

C
ze

ko
la

do
w

e 
de

ko
ra

cj
e 

i d
es

er
y

SzTuka Czekolady i Mark Tilling

Czekoladowe kubeczki

1 Arkusz folii karotenowej połóż na 

macie do krojenia. Przy użyciu linijki 

i noża z wysuwanym ostrzem odetnij 

dodatkowy pasek z jednego końca folii 

karotenowej.

2 Zmierz wysokość foremek za 

pomocą przyciętej przed chwilą 

folii i nożem zaznacz wysokość na folii 

karotenowej.

3 Przy użyciu noża i linijki przetnij folię 

karotenową w miejscu zaznaczenia. 

Powtórz czynność, aby wykonać sześć 

pasków o tym samym rozmiarze.

4 Owiń każdy pasek dookoła foremki 

i przytnij na wymiar, zostawiając 2 cm 

zapasu na zakład.

5 W ten sam sposób wytnij sześć 

pasków z folii do czekolady o nieco 

większej wysokości niż w przypadku pa-

sków z folii karotenowej. Olejem wysmaruj 

delikatnie zewnętrzną części foremki i owiń 

pasek z folii do czekolady dookoła każdej 

foremki.

6 Połóż jeden z pasków folii karoteno-

wej na marmurowej płycie, wzorem 

do góry.

7 Pokryj pasek folii karotenowej war-

stwą stemperowanej czekolady o gr. 

2 mm-3 mm. Masę czekoladową rozpro-

wadź po powierzchni folii szpatułą ruchami 

wychodzącymi poza obszar wszystkich 

krawędzi folii.

8 Użyj noża, aby podnieść folię karote-

nową, następnie trzymając ją w jednej 

ręce w pozycji wiszącej do dołu, drugą 

ręką wygładź krawędzie czekolady w kie-

runku do dołu. Następnie odłóż pasek na 

bok. Wyczyść płytę szpatułą bądź ręczni-

kiem kuchennym, a następnie w ten sam 

sposób wykonaj sześć kolejnych pasków.
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188

JAN CLEMENT-MAY

Do wykonania różnego rodzaju figurek wystarczy masa Sugar Dough i niewielka ilość narzędzi. Kiedy 
nauczysz się, jak wykonywać podstawowe figurki, będziesz w stanie dostosować je do własnych potrzeb 
indywidualnych i wykorzystać je do udekorowania tortów, babeczek, ciasteczek i mini torcików. Masa 

Sugar Dough  jest łatwa w modelowaniu i doskonale nadaje się do formowania zwierząt i innych figurek 
-  zachowuje swój kształt po uformowaniu oraz charakteryzuje się fantastyczną, gładką powierzchnią po 

wykończeniu i przy tym świetnie smakuje. 

Podstawy modelowania zwierzątek

Składniki 
SK Sugar Dough (kolory i proporcje 
dostosuj do projektów poszczególnych 
zwierzątek)

Pisak z jadalnym tuszem: czarny (SK 
Professional Food Colour Pen)

Przybory
Wykałaczka o dł. 5,5 cm (do podparcia 
elementów krówki, wiewiórki i króliczka)

Ogólne wskazówki dotyczące na-
rzędzi do modelowania znajdziesz 
na stronach 184-185

Techniki
· Przygotowanie i formowanie masy 

Sugar Dough  

· Modelowanie podstawowych 

kształtów

· Modelowanie podstawowych 

zwierząt
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SKładniKi
Okrągłe ciasto o śr. 20 cm

875 g białego lukru plastycznego (SK 
Sugarpaste: Bridal White)

Lukier plastyczny do modelowania (MMP): 
140 g czarnej, 300 g białej (SK Mexican 
Modelling Paste)

Barwniki spożywcze w paście (SK 
Professional Paste Food Colours): 
ciemnobrązowy (Bulrush), beżowy 
(Chestnut), zielony (Vine)

Metalizowany barwnik spożywczy: złoty 
pyłek metaliczny (SK Designer Metallic 
Lustre Dust Food: Classic Gold)

Figurka kowboja, patrz str. 204-209

Przybory
Okrągła podkładka pod tort o śr. 26 cm

Czerwona wstążka o wym. 81 cm x 
10 mm

PROJEKT

Tort dziki zachód
Kowboje i kowbojki są częstym tematem przyjęć urodzinowych organizowanych dla dzieci, a  przy 

zastosowaniu prostych metod można wykonać tort, który będzie idealną ozdobą stołu w stylu Dzikiego 
Zachodu. To właśnie taki tort przedstawiam poniżej. Pamiętaj, że zawsze możesz wzbogacić tort 

i podkreślić tematyką  przyjęcia poprzez wykonanie dodatkowych elementów dekoracyjnych, które możesz 
ustawić dookoła tortu.

1 Zabarw 875 g białego lukru plastycz-

nego beżowym barwnikiem spo-

żywczym w celu uzyskania koloru piasku. 

Ciasto i podkład obłóż beżowym lukrem 

plastycznym (patrz str. 139-142).

2 Do tortu przyklej figurkę kowboja  za 

pomocą niewielkiej ilości zmiękczo-

nego lukru plastycznego, pamiętając, aby 

zostawić wystarczającą ilość miejsca na 

figurkę konia.

3 Zabarw trochę białej MMP ciemno-

brązowym barwnikiem spożywczym 

i uformuj z niej kulkę na beczkę. Ostrym 

nożem narysuj na beczce pionowe linie, 

aby uzyskać efekt struktury drewna. Roz-

wałkuj z brązowej masy dwa wąskie paski 

i owiń je dookoła beczki, jeden u góry, 

drugi na dole. Nadaj paskom połysk,  

rozprowadzając po ich powierzchni złoty 

pyłek metaliczny, a następnie w ten sam 

sposób wykonaj drugą beczkę. Przymocuj 

beczki do podkładki obłożonej lukrem 

plastycznym za pomocą cukrowego kleju.

4 Rozwałkuj trochę białej MMP na długi, 

wąski wałeczek, zwiąż go luźno,  

aby kształtem przypominał lasso, które 

następnie przymocuj do tortu tuż przed 

figurką kowboja.

5 Aby uzyskać szarą MMP, wymieszaj 

niewielką ilość czarnej MMP z białą 

MMP. Z szarej masy uformuj  kilka kulek 

różnych rozmiarów  imitujących kamienie 

i ułóż je w grupkach na podkładce dookoła 

tortu.

6 Zabarw białą MMP zielonym bar-

wnikiem spożywczym, aby uzyskać 

odpowiedni kolor do wykonania kaktusów. 

Odłóż niewielką ilość masy na odgałęzienia, 

a resztę masy rozwałkuj na szeroki wałek. 

Wsuń w środek podstawy wałka wyka-

łaczkę, aby kaktus był bardziej stabilny, 

następnie odwrotnym końcem pędzelka 

narysuj wzdłuż wałka pionowe linie. Z od-

łożonej części masy uformuj trzy stożki, 

przytnij szerszą podstawę każdego stożka, 

aby uzyskać prostą krawędź. Przyklej je 

Ogólne wskazówki dotyczące na-
rzędzi do modelowania znajdziesz 
na stronach 184-185
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SKładniKi
Okrągłe ciasto o śr. 20 cm

875 g białego lukru plastycznego (SK 
Sugarpaste: Bridal White)

Lukier plastyczny do modelowania (MMP): 
140 g czarnej, 300 g białej (SK Mexican 
Modelling Paste)

Barwniki spożywcze w paście (SK 
Professional Paste Food Colours): 
ciemnobrązowy (Bulrush), beżowy 
(Chestnut), zielony (Vine)

Metalizowany barwnik spożywczy: złoty 
pyłek metaliczny (SK Designer Metallic 
Lustre Dust Food: Classic Gold)

Figurka kowboja, patrz str. 204-209

Przybory
Okrągła podkładka pod tort o śr. 26 cm

Czerwona wstążka o wym. 81 cm x 
10 mm

PROJEKT

Tort dziki zachód
Kowboje i kowbojki są częstym tematem przyjęć urodzinowych organizowanych dla dzieci, a  przy 

zastosowaniu prostych metod można wykonać tort, który będzie idealną ozdobą stołu w stylu Dzikiego 
Zachodu. To właśnie taki tort przedstawiam poniżej. Pamiętaj, że zawsze możesz wzbogacić tort 

i podkreślić tematyką  przyjęcia poprzez wykonanie dodatkowych elementów dekoracyjnych, które możesz 
ustawić dookoła tortu.

1 Zabarw 875 g białego lukru plastycz-

nego beżowym barwnikiem spo-

żywczym w celu uzyskania koloru piasku. 

Ciasto i podkład obłóż beżowym lukrem 

plastycznym (patrz str. 139-142).

2 Do tortu przyklej figurkę kowboja  za 

pomocą niewielkiej ilości zmiękczo-

nego lukru plastycznego, pamiętając, aby 

zostawić wystarczającą ilość miejsca na 

figurkę konia.

3 Zabarw trochę białej MMP ciemno-

brązowym barwnikiem spożywczym 

i uformuj z niej kulkę na beczkę. Ostrym 

nożem narysuj na beczce pionowe linie, 

aby uzyskać efekt struktury drewna. Roz-

wałkuj z brązowej masy dwa wąskie paski 

i owiń je dookoła beczki, jeden u góry, 

drugi na dole. Nadaj paskom połysk,  

rozprowadzając po ich powierzchni złoty 

pyłek metaliczny, a następnie w ten sam 

sposób wykonaj drugą beczkę. Przymocuj 

beczki do podkładki obłożonej lukrem 

plastycznym za pomocą cukrowego kleju.

4 Rozwałkuj trochę białej MMP na długi, 

wąski wałeczek, zwiąż go luźno,  

aby kształtem przypominał lasso, które 

następnie przymocuj do tortu tuż przed 

figurką kowboja.

5 Aby uzyskać szarą MMP, wymieszaj 

niewielką ilość czarnej MMP z białą 

MMP. Z szarej masy uformuj  kilka kulek 

różnych rozmiarów  imitujących kamienie 

i ułóż je w grupkach na podkładce dookoła 

tortu.

6 Zabarw białą MMP zielonym bar-

wnikiem spożywczym, aby uzyskać 

odpowiedni kolor do wykonania kaktusów. 

Odłóż niewielką ilość masy na odgałęzienia, 

a resztę masy rozwałkuj na szeroki wałek. 

Wsuń w środek podstawy wałka wyka-

łaczkę, aby kaktus był bardziej stabilny, 

następnie odwrotnym końcem pędzelka 

narysuj wzdłuż wałka pionowe linie. Z od-

łożonej części masy uformuj trzy stożki, 

przytnij szerszą podstawę każdego stożka, 

aby uzyskać prostą krawędź. Przyklej je 

Ogólne wskazówki dotyczące na-
rzędzi do modelowania znajdziesz 
na stronach 184-185
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do głównej części kaktusa za pomocą 

cukrowego kleju i odstaw figurkę kaktusa 

do wyschnięcia. Kiedy wyschnie, przy-

mocuj figurkę kaktusa do tortu za figurką 

kowboja. Z pozostałych kawałków zielonej 

masy uformuj trzy małe kaktusy w kształcie 

kuli i udekoruj nimi podkładkę tortu.

7 Aby wykonać konia, podziel 140 g 

białej MMP na dwa kawałki: większy 

na tułów a mniejszy na pysk. Zabarw 

większy kawałek masy ciemnobrązowym 

barwnikiem spożywczym a mniejszy be-

żowym. Podziel ciemnobrązową masę na 

trzy kawałki, z dwóch kawałków uformuj 

owale na tułów i głowę. Spłaszcz jeden 

koniec tułowia, aby utworzyć stabilną 

podstawę do zamocowania głowy. 

8 Rozwałkuj MMP w kolorze beżowym 

na cienki krążek, przetnij go na pół 

i owiń go dookoła zakończenia głowy, 

aby utworzyć pysk. Przymocuj głowę 

do tułowia za pomocą cukrowego kleju 

i narzędziem do modelowania z zakrzy-

wioną kulką wykonaj w pysku otwory na 

nos. Zrób nacięcie na usta, a w kącikach 

zaznacz dołeczki,  postępując przy tym tak 

samo, jak przy wykonywaniu twarzy (patrz 

str. 206).

9 Z ostatniej części ciemnobrązowej 

MMP rozwałkuj wałek i przetnij go 

na cztery równe odcinki, które posłużą 

do wykonania nóg konia. Przednie nogi 

przymocuj pod głową konia a tylne wzdłuż 

tułowia, tak aby uzyskać postać konia 

w pozycji leżącej. Z tej samy masy wyko-

naj trójkąty na uszy, w każdym wykonaj 

charakterystyczne wgłębienie za pomocą 

narzędzia do modelowania z zakrzywioną 

kulką i przymocuj je do czubka głowy.

10 Z czarnej MMP uformuj długi, 

gruby stożek, następnie ukształtuj 

z niego długi, falowany ogon i przyczep 

go do z tyłu tułowia. Z masy tego samego 

koloru uformuj 12 małych stożków na 

grzywę, następnie przymocuj je pomiędzy 

uszami oraz na grzbiecie konia.

11 Zamaskuj krawędź podkładu pod 

tort czerwoną satynową wstążką 

(patrz str. 141).
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1 Włóż końcówkę do gwiazdek (nasza 

oznaczona jest nr 13) do rękawa 

cukierniczego. Wypełnij 2/3 rękawa lukrem 

królewskim o normalnej konsystencji.

2 Żeby wykonać dekorację wzdłuż 

górnego brzegu ciasta, trzymaj rękaw 

do dekorowania pod kątem 45° i wyciskaj 

równe muszelki na zewnętrznym skraju 

wierzchniej warstwy ciasta – muszle mu-

szą wystawać po bokach. Po wyciśnięciu 

Obrzeża z muszelkami

Przy wyciskaniu wzorów zdobiących obrzeża ciasta – takich jak na 
zdjęciu – osoba praworęczna zazwyczaj zaczyna pracę od lewej strony, 
kierując się w prawo; natomiast dekorator leworęczny zwykle postępuje 
odwrotnie – od prawej do lewej.

ostatniej muszelki, posłuż się lekko wilgot-

nym pędzlem do ciasta i wciśnij końcówkę 

ostatniej muszelki pod pierwszą muszelkę.

3 Żeby wykonać dekorację z musze-

lek wzdłuż dolnego brzegu ciasta, 

trzymaj rękaw do dekorowania pod kątem 

90° i przyłóż tylkę w miejscu styku ciasta 

z podkładką.  

1 Do rękawa cukierniczego włóż 

końcówkę do robienia płatków 

(dobraną dla osób prawo- i leworęcznych): 

w naszym przypadku zastosowaliśmy tylkę 

nr 56. Zabarw trochę sztywnego lukru bar-

wnikami spożywczymi w płynie w kolorze 

według własnego upodobania i wypełnij 

nimi rękawy do 2/3 objętości. 

2 Do podkładki do formowania kwiat-

ków przytwierdź za pomocą drobne-

go kleksa z lukru królewskiego kawałek 

woskowanego papieru. Upewnij się, że 

końcówka do dekorowania jest skierowana 

ku górze w odpowiedni sposób: tylka po-

winna przypominać kształtem łezkę, której 

najszersza część jest u podstawy płatka.

3 Trzymaj podkładkę do formowa-

nia kwiatków pomiędzy kciukiem 

a palcem wskazującym i powoli obracaj ją 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-

wek zegara przy jednoczesnym wyciskaniu 

Wyciskane kwiatki

lukru (jeżeli jesteś osobą leworęczną, 

obracaj podkładkę w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara). Wyciskaj 

małe łukowate płatki. Środek podkładki 

stanowi początkowe i końcowe miejsce 

pracy; unikaj odstępów w środku płatków.

4 Wyciskaj jeden płatek po drugim 

rozpoczynając w centrum i tam też 

kończąc. Uwaga: zatrzymaj wyciskanie 

pomiędzy kolejnymi płatkami – dzięki temu 

kwiatek zyska lepiej zarysowany kształt. 

Kiedy wyciskasz piąty – ostatni – płatek, 

wykończ go przez uniesienie tylki bezpo-

średnio ku górze, po czym użyj wilgotnego 

pędzelka do ciasta do wsunięcia krawędzi 

ostatniego płatka pod pierwszy płatek.

5 Kiedy kwiatki są jeszcze mokre, wy-

czyść ich środek wilgotnym pędzel-

kiem do ciast. Po skończeniu tego zabiegu 

zdejmij papier z podkładki i poczekaj, aż 

lukrowa dekoracja wyschnie.

6 Powtarzaj kroki 2 – 5 i zrób odpo-

wiednią liczbę kwiatków. Zawsze 

warto przygotować kilka dodatkowych, 

które mogą się przydać także w kolejnych 

dekoracjach.

7 Na koniec zabarw odrobinę lukru 

królewskiego o normalnej konsy-

stencji barwnikiem spożywczym w płynie. 

Używając końcówki nr 1,5 i małego 

rękawa cukierniczego wypełnionego w 2/3 
zabawionym lukrem królewskim wyciśnij 

małą kropkę w środku każdego kwiatka – 

tam, gdzie spotykają się wszystkie płatki. 

Jeżeli końcówka zostawia po sobie 

czubek z lukru, przyłóż do niego wilgotny 

pędzelek do ciasta. Poczekaj, aż kwiatki 

całkowicie wyschną (około 3 godzin, 

w zależności od klimatu).

8 Zdejmij kwiatki z papieru i użyj do 

dekoracji tortu.
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1 Włóż końcówkę do gwiazdek (nasza 

oznaczona jest nr 13) do rękawa 

cukierniczego. Wypełnij 2/3 rękawa lukrem 

królewskim o normalnej konsystencji.

2 Żeby wykonać dekorację wzdłuż 

górnego brzegu ciasta, trzymaj rękaw 

do dekorowania pod kątem 45° i wyciskaj 

równe muszelki na zewnętrznym skraju 

wierzchniej warstwy ciasta – muszle mu-

szą wystawać po bokach. Po wyciśnięciu 

Obrzeża z muszelkami

Przy wyciskaniu wzorów zdobiących obrzeża ciasta – takich jak na 
zdjęciu – osoba praworęczna zazwyczaj zaczyna pracę od lewej strony, 
kierując się w prawo; natomiast dekorator leworęczny zwykle postępuje 
odwrotnie – od prawej do lewej.

ostatniej muszelki, posłuż się lekko wilgot-

nym pędzlem do ciasta i wciśnij końcówkę 

ostatniej muszelki pod pierwszą muszelkę.

3 Żeby wykonać dekorację z musze-

lek wzdłuż dolnego brzegu ciasta, 

trzymaj rękaw do dekorowania pod kątem 

90° i przyłóż tylkę w miejscu styku ciasta 

z podkładką.  

1 Do rękawa cukierniczego włóż 

końcówkę do robienia płatków 

(dobraną dla osób prawo- i leworęcznych): 

w naszym przypadku zastosowaliśmy tylkę 

nr 56. Zabarw trochę sztywnego lukru bar-

wnikami spożywczymi w płynie w kolorze 

według własnego upodobania i wypełnij 

nimi rękawy do 2/3 objętości. 

2 Do podkładki do formowania kwiat-

ków przytwierdź za pomocą drobne-

go kleksa z lukru królewskiego kawałek 

woskowanego papieru. Upewnij się, że 

końcówka do dekorowania jest skierowana 

ku górze w odpowiedni sposób: tylka po-

winna przypominać kształtem łezkę, której 

najszersza część jest u podstawy płatka.

3 Trzymaj podkładkę do formowa-

nia kwiatków pomiędzy kciukiem 

a palcem wskazującym i powoli obracaj ją 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-

wek zegara przy jednoczesnym wyciskaniu 

Wyciskane kwiatki

lukru (jeżeli jesteś osobą leworęczną, 

obracaj podkładkę w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara). Wyciskaj 

małe łukowate płatki. Środek podkładki 

stanowi początkowe i końcowe miejsce 

pracy; unikaj odstępów w środku płatków.

4 Wyciskaj jeden płatek po drugim 

rozpoczynając w centrum i tam też 

kończąc. Uwaga: zatrzymaj wyciskanie 

pomiędzy kolejnymi płatkami – dzięki temu 

kwiatek zyska lepiej zarysowany kształt. 

Kiedy wyciskasz piąty – ostatni – płatek, 

wykończ go przez uniesienie tylki bezpo-

średnio ku górze, po czym użyj wilgotnego 

pędzelka do ciasta do wsunięcia krawędzi 

ostatniego płatka pod pierwszy płatek.

5 Kiedy kwiatki są jeszcze mokre, wy-

czyść ich środek wilgotnym pędzel-

kiem do ciast. Po skończeniu tego zabiegu 

zdejmij papier z podkładki i poczekaj, aż 

lukrowa dekoracja wyschnie.

6 Powtarzaj kroki 2 – 5 i zrób odpo-

wiednią liczbę kwiatków. Zawsze 

warto przygotować kilka dodatkowych, 

które mogą się przydać także w kolejnych 

dekoracjach.

7 Na koniec zabarw odrobinę lukru 

królewskiego o normalnej konsy-

stencji barwnikiem spożywczym w płynie. 

Używając końcówki nr 1,5 i małego 

rękawa cukierniczego wypełnionego w 2/3 
zabawionym lukrem królewskim wyciśnij 

małą kropkę w środku każdego kwiatka – 

tam, gdzie spotykają się wszystkie płatki. 

Jeżeli końcówka zostawia po sobie 

czubek z lukru, przyłóż do niego wilgotny 

pędzelek do ciasta. Poczekaj, aż kwiatki 

całkowicie wyschną (około 3 godzin, 

w zależności od klimatu).

8 Zdejmij kwiatki z papieru i użyj do 

dekoracji tortu.
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Fryzury męskie

Włosy krótkie

1 Do zrobienia fryzury z krótkich 

włosów wystarczy około 8 g lukru 

plastycznego w dowolnym kolorze. Zanim 

zaczniesz formować włosy, nanieś pędz-

lem klej cukrowy na główkę w miejscu 

doczepienia włosów, nie pomijając miejsca 

na baki przy uszach.

2 Z 4 g lukru plastycznego zrób kulkę, 

rozpłaszcz ją tak, aby zakryła główkę 

aż do tyłu i między uszami, zaznacz włosy 

narzędziem drezdeńskim. Przyklej na 

główkę i przygładź krawędzie używając 

narzędzia drezdeńskiego. 

3 Zrób dwie maleńkie kuleczki z czarne-

go lukru plastycznego na bokobrody 

i uformuj z każdej trójkąt. Przyklej każdy 

przed uchem, następnie narzędziem drez-

deńskim nadaj im wzór włosów i połącz 

z główną masą włosów. 

4 Pozostałą część lukru plastycznego 

ukształtuj w stożek, lekko spłaszcz 

go w kierunku górnej części i zrób zarys 

włosów narzędziem drezdeńskim. Doklej 

na czubek główki i połącz z główną masą 

włosów z tyłu główki.

Włosy dłuższe

1 Do zrobienia fryzury z dłuższych 

włosów wystarczy około 10 g lukru 

plastycznego w dowolnym kolorze. Zanim 

zaczniesz formować włosy, nanieś pędzlem 

klej cukrowy na główkę w miejscu docze-

pienia włosów.

2 Z 4 g brązowego lukru plastycznego 

zrób kulkę, rozpłaszcz ją tak, aby 

zakryła główkę aż do tyłu i między uszami, 

zaznacz włosy narzędziem drezdeńskim. 

Przyklej na główkę i przygładź krawędzie 

używając narzędzia drezdeńskiego. 

3 Zrób dwie maleńkie kuleczki z brązo-

wego lukru plastycznego na baczki 

i uformuj z każdej trójkąt. Przyklej każdy 

przed uchem, następnie narzędziem 

drezdeńskim nadaj im wzór włosów i połącz 

z główną masą włosów. 

4 Pozostałą część masy podziel na 

różnej wielkości kawałki, z których 

powstaną kosmyki włosów. Uformuj z każ-

dego długi stożek. Narzędziem drezdeń-

skim zrób zarys włosów, doczep dookoła 

głowy w różnych kierunkach i delikatnie 

zakręć końce.

Usta śpiewającego
Wciśnij uchwyt pędzla w dolną część 

główki i pociągnij masę ku dołowi, żeby 

otworzyć bardziej usta.

Zamknięte oczy
Użyj czarnego pisaka i narysuj dwa łuki 

imitujące zamknięte oczy.

Zmarszczone czoło

1 Przy użyciu narzędzia drezdeńskiego 

zaznacz prostą linię w poprzek górnej 

części czoła, a pod nią zrób dwie lekko 

skośne kreski. Zaznacz kształt odwróconej 

do góry litery „V” pomiędzy tymi dwiema 

kreskami. 

2 Używając czarnego pisaka narysuj 

dwa łuki brwiowe nad bruzdami 

w czole.
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Fryzury męskie

Włosy krótkie

1 Do zrobienia fryzury z krótkich 

włosów wystarczy około 8 g lukru 

plastycznego w dowolnym kolorze. Zanim 

zaczniesz formować włosy, nanieś pędz-

lem klej cukrowy na główkę w miejscu 

doczepienia włosów, nie pomijając miejsca 

na baki przy uszach.

2 Z 4 g lukru plastycznego zrób kulkę, 

rozpłaszcz ją tak, aby zakryła główkę 

aż do tyłu i między uszami, zaznacz włosy 

narzędziem drezdeńskim. Przyklej na 

główkę i przygładź krawędzie używając 

narzędzia drezdeńskiego. 

3 Zrób dwie maleńkie kuleczki z czarne-

go lukru plastycznego na bokobrody 

i uformuj z każdej trójkąt. Przyklej każdy 

przed uchem, następnie narzędziem drez-

deńskim nadaj im wzór włosów i połącz 

z główną masą włosów. 

4 Pozostałą część lukru plastycznego 

ukształtuj w stożek, lekko spłaszcz 

go w kierunku górnej części i zrób zarys 

włosów narzędziem drezdeńskim. Doklej 

na czubek główki i połącz z główną masą 

włosów z tyłu główki.

Włosy dłuższe

1 Do zrobienia fryzury z dłuższych 

włosów wystarczy około 10 g lukru 

plastycznego w dowolnym kolorze. Zanim 

zaczniesz formować włosy, nanieś pędzlem 

klej cukrowy na główkę w miejscu docze-

pienia włosów.

2 Z 4 g brązowego lukru plastycznego 

zrób kulkę, rozpłaszcz ją tak, aby 

zakryła główkę aż do tyłu i między uszami, 

zaznacz włosy narzędziem drezdeńskim. 

Przyklej na główkę i przygładź krawędzie 

używając narzędzia drezdeńskiego. 

3 Zrób dwie maleńkie kuleczki z brązo-

wego lukru plastycznego na baczki 

i uformuj z każdej trójkąt. Przyklej każdy 

przed uchem, następnie narzędziem 

drezdeńskim nadaj im wzór włosów i połącz 

z główną masą włosów. 

4 Pozostałą część masy podziel na 

różnej wielkości kawałki, z których 

powstaną kosmyki włosów. Uformuj z każ-

dego długi stożek. Narzędziem drezdeń-

skim zrób zarys włosów, doczep dookoła 

głowy w różnych kierunkach i delikatnie 

zakręć końce.

Usta śpiewającego
Wciśnij uchwyt pędzla w dolną część 

główki i pociągnij masę ku dołowi, żeby 

otworzyć bardziej usta.

Zamknięte oczy
Użyj czarnego pisaka i narysuj dwa łuki 

imitujące zamknięte oczy.

Zmarszczone czoło

1 Przy użyciu narzędzia drezdeńskiego 

zaznacz prostą linię w poprzek górnej 

części czoła, a pod nią zrób dwie lekko 

skośne kreski. Zaznacz kształt odwróconej 

do góry litery „V” pomiędzy tymi dwiema 

kreskami. 

2 Używając czarnego pisaka narysuj 

dwa łuki brwiowe nad bruzdami 

w czole.
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FlorysTyka Dla zaawansowanych i naomi yamamoTo

skłaDniki
Lukier plastyczny do bukietów (SK, kolory: 
kremowy, ostrokrzew/bluszcz, biały

Barwnik spożywczy w proszku (SK, seria: 
Professional), kolor: winorośl

Połyskujący barwnik spożywczy w proszku 
(SK, seria: Designer Bridal Lustre), kolor: 
biała satyna

Przybory
Wykrawaczka do falbanek: 7,5 cm

Patyczek do modelowania o długości 
15,5 cm

Narzędzie do modelowania płatków i liści

Patyczek do szaszłyków

Łupina kukurydzy

Zielony drut florystyczny, rozmiar: 20

Taśma florystyczna, kolor: zielony

Ogólne wskazówki dotyczące 
narzędzi florystycznych znajdziesz 
na stronach 254-255

Biały goździk

Płatki

1 Bardzo cienko rozwałkuj niewielką 

ilość lukru plastycznego do bukietów 

w kolorze kremowym i wytnij falbankę 

za pomocą wykrawaczki. Wykonaj 1 cm 

nacięcie co dwie falbanki. Użyj patyczka 

do szaszłyków do pofałdowania brzegów 

masy i rozdzielenia każdej części, aby się 

nie sklejały. Delikatnie pomaluj metalicz-

nym barwnikiem spożywczym w proszku 

w kolorze biała satyna brzegi masy, a bar-

wnikiem w kolorze winorośl zabarw masę 

w kierunku środka.

2 Odwróć masę na drugą stronę, aby 

ta pokryta barwnikami w proszku 

była na spodzie, następnie złóż koło na 

pół. Na jednym końcu półkola zagnij jedną 

trzecią masy do wewnątrz, następnie 

z drugiej strony zagnij jedną trzecią masy 

na zewnątrz, by utworzył się kształt kwiatu. 

Miejsce pomiędzy zagięciami posmaruj 

niewielką ilością kleju cukrowego i zroluj 

spód masy w wałeczek, żeby stworzyć 

pęczek płatków. Zrób małe nacięcia 

w płatkach, by nadać im bardziej naturalny 

wygląd, następnie wepchnij w płatki 

zielony drut, rozmiar 20, zakończony 

haczykiem. Pozostaw do wyschnięcia. 

W taki oto sposób stworzyłeś środkowe 

płatki goździka.

3 Rozwałkuj jeszcze trochę lukru 

plastycznego do bukietów w kolorze 

kremowym i wytnij jeszcze dwa zestawy 

płatków za pomocą wykrawaczki do falba-

nek. Jeśli chcesz zrobić większy goździk, 

to możesz zrobić trzy zestawy płatków. 

Wytnij, pofałduj i pomaluj je barwnikiem 

w taki sam sposób jak środkowe, ale 

pamiętaj o przecięciu koła z masy na pół, 

zanim zrobisz pęczek płatków. Posmaruj 

klejem cukrowym szyjki środkowych płat-

ków, po czym przymocuj pęczki w parach 

naprzeciw siebie. Pozostaw kwiat do 

całkowitego wyschnięcia, następnie owiń 

drut zieloną taśmą florystyczną.

Kielich

4 Przygotuj kawałek lukru plastycz-

nego w kolorze ostrokrzew/bluszcz 

w kształcie piłki do rugby o długości 

2,5 cm. Z jednej strony tej piłki zrób dziurę 

spiczastym końcem patyczka do mode-

lowania. Następnie wepchnij w nią drugi 

okrągły koniec tego samego narzędzia 

prawie do końca. Z końcówką narzędzia 

do fałdowania brzegów kwiatów w masie, 

roluj ją w przód i w tył na desce, aby dziura 

się powiększyła, następnie dociśnij masę 

do łupiny kukurydzy w celu nadania jej 

żyłkowatej faktury.
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FlorysTyka Dla zaawansowanych i naomi yamamoTo

skłaDniki
Lukier plastyczny do bukietów (SK), kolor: 
ostrokrzew/bluszcz

Barwnik spożywczy w proszku (SK, seria: 
Professional), kolor: ostrokrzew/bluszcz 
(ciemnozielony)

Przybory
Narzędzie do modelowania płatków

Patyczek do modelowania o długości 
15,5 cm

Patyczek do szaszłyków

Zielone druty florystyczne, rozmiar: 20, 26

Taśma florystyczna, kolor: zielony

5 Trzymaj kielich pionowo i natnij 

cztery płytkie zagłębienia w pod-

stawie kielicha. Wyciągnij patyczek do 

modelowania z kielicha i wykonaj 2-mm 

nacięcia w otworze, żeby podzielić go 

na pięć równych części. Użyj patyczka 

do modelowania, żeby rozciągnąć masę 

na brzegach cięć, nadając im bardziej 

stożkowaty kształt. Umieść kielich na 

płatkach z drutami i zabezpiecz u pod-

stawy goździka. 

środek drutu, następnie rękami rozwałkuj ją 

na drucie na długość ok. 5 cm-6 cm. Umieść 

drut na nieprzywierającej desce i nadal 

rozwałkowuj masę równo palcami, żeby jej 

długość na drucie zwiększyła się do 10 cm.

2 Rozwałkuj kolejny kawałek lukru 

plastycznego do bukietów w kolorze 

ostrokrzew/bluszcz w taki sposób, aby 

miał 5 cm szerokości i 10 cm długości. 

Narzędziem do liści i płatków przejedź przez 

środek masy i nanieś kroplę kleju cukrowe-

go na powstałe zagłębienie. W nim umieść 

przygotowaną w punkcie 1 pałeczkę masy, 

przytrzymaj ją narzędziem drezdeńskim 

i rozwałkuj masę naokoło drutu, żeby dwa 

kawałki masy połączyły się ze sobą. Zmierz, 

gdzie znajduje się połowa drutu, następnie 

zrób zagłębienia z obu stron masy, które 

będą znajdować się ok. 2,5 cm od drutu 

niepokrytego masą. Okrągłym nożem wytnij 

masę w delikatny łuk od zagłębienia do koń-

ca drutu. Wygładź brzegi liścia narzędziem 

do modelowania kwiatów.

3 Przewróć liść na drugą stronę i odciśnij 

patyczkiem środkową linę na całej 

jego długości. Oba końce drutu złącz ze 

sobą, zginając liść na pół tak, aby strona, 

gdzie drut jest wypukły, była schowana do 

wewnątrz. Końcówki drutu owiń taśmą 

florystyczną, aby trzymały się razem. Pal-

cami nadaj liściowi taki kształt, by wyglądał 

bardziej naturalnie, następnie pomaluj cały 

liść lakierem spożywczym.

Aspidistra

Ogólne wskazówki dotyczące na-
rzędzi florystycznych znajdziesz na 
stronach 254-255

1 Przytnij zielony drut florystyczny, roz-

miar 26, tak, aby miał 25 cm długości 

i posmaruj jego koniec odrobiną kleju 

cukrowego. Kawałkowi lukru plastyczne-

go do bukietów w kolorze ostrokrzew/

bluszcz nadaj kształt piłki do rugby, w jej 

koniec włóż posmarowany klejem drut. 

Masę w kształcie piłki do rugby przesuń na 

W
YD

A
W

N
IC

TW
O

W
W

W
.K

SI
AZ

KI
.P

RO
M

IS
E.

PL



425

D
ek

or
ac

ja
 k

w
ia

to
w

a 
w

 w
az

on
ie

FlorysTyka Dla zaawansowanych i naomi yamamoTo

skłaDniki
Lukier plastyczny do bukietów (SK), kolor: 
ostrokrzew/bluszcz

Barwnik spożywczy w proszku (SK, seria: 
Professional), kolor: ostrokrzew/bluszcz 
(ciemnozielony)

Przybory
Narzędzie do modelowania płatków

Patyczek do modelowania o długości 
15,5 cm

Patyczek do szaszłyków

Zielone druty florystyczne, rozmiar: 20, 26

Taśma florystyczna, kolor: zielony

5 Trzymaj kielich pionowo i natnij 

cztery płytkie zagłębienia w pod-

stawie kielicha. Wyciągnij patyczek do 

modelowania z kielicha i wykonaj 2-mm 

nacięcia w otworze, żeby podzielić go 

na pięć równych części. Użyj patyczka 

do modelowania, żeby rozciągnąć masę 

na brzegach cięć, nadając im bardziej 

stożkowaty kształt. Umieść kielich na 

płatkach z drutami i zabezpiecz u pod-

stawy goździka. 

środek drutu, następnie rękami rozwałkuj ją 

na drucie na długość ok. 5 cm-6 cm. Umieść 

drut na nieprzywierającej desce i nadal 

rozwałkowuj masę równo palcami, żeby jej 

długość na drucie zwiększyła się do 10 cm.

2 Rozwałkuj kolejny kawałek lukru 

plastycznego do bukietów w kolorze 

ostrokrzew/bluszcz w taki sposób, aby 

miał 5 cm szerokości i 10 cm długości. 

Narzędziem do liści i płatków przejedź przez 

środek masy i nanieś kroplę kleju cukrowe-

go na powstałe zagłębienie. W nim umieść 

przygotowaną w punkcie 1 pałeczkę masy, 

przytrzymaj ją narzędziem drezdeńskim 

i rozwałkuj masę naokoło drutu, żeby dwa 

kawałki masy połączyły się ze sobą. Zmierz, 

gdzie znajduje się połowa drutu, następnie 

zrób zagłębienia z obu stron masy, które 

będą znajdować się ok. 2,5 cm od drutu 

niepokrytego masą. Okrągłym nożem wytnij 

masę w delikatny łuk od zagłębienia do koń-

ca drutu. Wygładź brzegi liścia narzędziem 

do modelowania kwiatów.

3 Przewróć liść na drugą stronę i odciśnij 

patyczkiem środkową linę na całej 

jego długości. Oba końce drutu złącz ze 

sobą, zginając liść na pół tak, aby strona, 

gdzie drut jest wypukły, była schowana do 

wewnątrz. Końcówki drutu owiń taśmą 

florystyczną, aby trzymały się razem. Pal-

cami nadaj liściowi taki kształt, by wyglądał 

bardziej naturalnie, następnie pomaluj cały 

liść lakierem spożywczym.

Aspidistra

Ogólne wskazówki dotyczące na-
rzędzi florystycznych znajdziesz na 
stronach 254-255

1 Przytnij zielony drut florystyczny, roz-

miar 26, tak, aby miał 25 cm długości 

i posmaruj jego koniec odrobiną kleju 

cukrowego. Kawałkowi lukru plastyczne-

go do bukietów w kolorze ostrokrzew/

bluszcz nadaj kształt piłki do rugby, w jej 

koniec włóż posmarowany klejem drut. 

Masę w kształcie piłki do rugby przesuń na 
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Ciasta i torty na zamówienie i Kathy moore

Warianty
Cytryna
Dodaj skórkę i sok z jednej dużej cytryny. 

Tuż przez podaniem udekoruj sernik 

skórką cytryny.

Cytryna i limonka
Dodaj skórkę z jednej cytryny i jednej 

limonki. Tuż przez podaniem udekoruj 

sernik skórką obu cytrusów.

Truskawka
Połącz 225 g truskawek z 30 g cukru 

i gotuj do miękkości. Zmiksuj je na gładką 

masę w blenderze i przeciśnij przez sitko, 

aby usunąć nasionka.

Owoce leśne
Zrób sos złożony z: 225 g owoców jago-

dowych (malin, jeżyn, czarnej porzeczki, 

truskawek) i 50 g cukru. Gotuj do mięk-

kości i przeciśnij przez sitko, aby usunąć 

nasionka lub pestki. Wyjmij serniczki 

z foremek i umieść na półmisku. Zalej je 

niewielką ilością sosu i udekoruj owocami 

jagodowymi.

Likier barmański Crème de 
menthe
Dodaj niewielką ilość likieru Crème de 

menthe.

Likier irlandzki Irish 
cream
Dodaj jedną lub dwie łyżki stołowe likieru 

Irish cream. Udekoruj strugami czekolady, 

pokruszonymi prażonymi orzechami lasko-

wymi i czekoladowymi ziarnami kawy. 

Amaretto
Dodaj 3 łyżki stołowe likieru migdałowego 

Amaretto.

Marakuja
Dodaj sok z trzech owoców męczen-

nicy jadalnej. Do dekoracji wykorzystaj 

nasionka.
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Ciasta i torty na zamówienie i Kathy moore

Warianty
Cytryna
Dodaj skórkę i sok z jednej dużej cytryny. 

Tuż przez podaniem udekoruj sernik 

skórką cytryny.

Cytryna i limonka
Dodaj skórkę z jednej cytryny i jednej 

limonki. Tuż przez podaniem udekoruj 

sernik skórką obu cytrusów.

Truskawka
Połącz 225 g truskawek z 30 g cukru 

i gotuj do miękkości. Zmiksuj je na gładką 

masę w blenderze i przeciśnij przez sitko, 

aby usunąć nasionka.

Owoce leśne
Zrób sos złożony z: 225 g owoców jago-

dowych (malin, jeżyn, czarnej porzeczki, 

truskawek) i 50 g cukru. Gotuj do mięk-

kości i przeciśnij przez sitko, aby usunąć 

nasionka lub pestki. Wyjmij serniczki 

z foremek i umieść na półmisku. Zalej je 

niewielką ilością sosu i udekoruj owocami 

jagodowymi.

Likier barmański Crème de 
menthe
Dodaj niewielką ilość likieru Crème de 

menthe.

Likier irlandzki Irish 
cream
Dodaj jedną lub dwie łyżki stołowe likieru 

Irish cream. Udekoruj strugami czekolady, 

pokruszonymi prażonymi orzechami lasko-

wymi i czekoladowymi ziarnami kawy. 

Amaretto
Dodaj 3 łyżki stołowe likieru migdałowego 

Amaretto.

Marakuja
Dodaj sok z trzech owoców męczen-

nicy jadalnej. Do dekoracji wykorzystaj 

nasionka.
499

Tinty, tony i cienie są istotne, gdy chcemy w kompozy-

cji przejść subtelnie od jednego koloru do drugiego.

Tinta to bledsza wersja pełnego koloru, uzyskana 

przez zmieszanie go z kolorem białym. Zmiana stosun-

ku pełnego koloru do bieli skutkuje powstaniem niemal 

niezliczonej ilości odcieni.

Tony uzyskujemy przez zmieszanie koloru z szarością. 

Tutaj także w zależności od stosunku szarości do 

pełnego koloru uzyskujemy szeroką paletę tonów.

Cienie uzyskujemy, mieszając pełny kolor z czernią.

Celem łączenia kolorów jest osiągnięcie 

harmonijnego, przyjemnego efektu kolory-

stycznego, który przyciągnie uwagę. Aby 

tego dokonać, warto korzystać z koła barw 

i wiedzy o tworzeniu tint i tonów. Zgodnie 

z kołem barw, możemy uzyskać trzy główne 

rodzaje schematów kolorystycznych:

•	Monochromatyczny;

•	Dopełniający;

•	Sąsiedni	lub	analogiczny.

Monochromatyczny schemat składa się 

z jednego pełnego koloru i jego odcieni, 

tonów i cieni. Użycie tylko jednego koloru 

oznacza, że ten schemat jest prosty do 

uzyskania, a efekt zawsze będzie estetycz-

ny. Zmiana relacji pomiędzy pełnym kolorem 

i jego wariacjami pozwoli uzyskać barwy od 

stonowanych po bardzo jaskrawe.

Schemat dopełniający zawiera dwa pełne 

kolory znajdujące się naprzeciwko siebie na 

kole barw. Będą to zatem kolory silnie ze 

sobą kontrastujące, dzięki czemu uzyskamy 

żywy, energetyzujący efekt. Jednak wyko-

rzystanie obu pełnych kolorów w równym 

stopniu zazwyczaj wywołuje efekt przytło-

czenia i nadmiernego dramatyzmu, zatem 

zwykle jeden z kolorów z tego schematu 

dominuje.

Tinty, tony i cienie

Kombinacje kolorystyczne
Schemat sąsiedni lub analogiczny 

obejmuje dwa pełne kolory znajdujące 

się obok siebie na tarczy kolorów, np. 

niebieski i zielony. Tego typu kompozycje 

są przyjemne dla oka i zwykle wywołują 

uczucie zrelaksowania i spokoju. Użycie 

pełnych kolorów wywołuje mocny, a wręcz 

krzykliwy efekt, dlatego dla stonowanego 

i harmonizującego efektu warto wykorzy-

stywać odcienie i tony.

Tarcza kolorów może także pomóc w do-

borze mocnych i dynamicznych „ciepłych” 

kolorów dla kontrastu ze stonowanymi, 

delikatnymi kolorami „chłodnymi”. Kolory 

ciepłe to wszystkie znajdujące się w gamie 

czerwony-fioletowy i żółty na tarczy ko-

lorów. Kolory chłodne to gama pomiędzy 

żółty-zielony i fioletowy.

Pełny kolor OdcienieTony

Kolor pastelowy ma delikatny odcień np. 

jasno różowy, w proszku błękit, cytrynowy 

żółty. Są to kolory łatwe do połączenia i za-

zwyczaj wywołują efekt kojący i przyjemny.

Kolory jaskrawe są wyraziste, ale nie ciem-

ne, dlatego bardzo przyciągają uwagę. Za 

dużo jaskrawości bardzo szybko zdominuje 

kompozycję i uniemożliwi jej właściwy od-

biór. Intensywny różowy i błękit królewski to 

typowe jaskrawości, które warto wykorzy-

stywać dla przyciągnięcia uwagi.

Kolory pastelowe 
a kolory jaskrawe

Kolory 
ciepłe

Chłodne 
kolory
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