
Blueberry Tart

INGREDIENTS

1000g Tegral American Muffin Vanilla 
Bano Puratos
350g Eggs
225g Water
300g Oil 
400g date paste
20g Orange Blossom Water 
40g Rose Water

METHOD

Blend the water with the date paste 
till homogenized. Add it to the rest 
of the ingredients and mix them all 
together for 4 minutes with a paddle 
attachment.
Place the cake mixture in a large cake 
mould and bake it at 160 °C for 45 
minutes. Decorate with dates. 

DECORATION

Put on the surface for decoration 
whipping cream, crushed pistachios, 
honey and dried flowers

INGREDIENTS

SPONGE CAKE 
500g Tegral Sponge Puratos 
375g Eggs
50g Water

Cream Chantilly (whipped cream) 
Whippak Cream Puratos - Whipped

Vivafil Strawberry 

METHOD

SPONGE CAKE 
Mix with a whisk all the ingredients 
together at high speed for 8 minutes.
Bake sponge at 180°C for 35 
minutes.  Whip the cream till stiff. Then 
cut the sponge and take 4 layers. 

Put on the first layer Vivafil strawberry 
and spread it evenly. Then place 
another layer of sponge. Add some 
cream on the top, spread it out and 
flatten it then add cream to the 
sides of the cake and smoothen them 
out with a pallet knife. Finally you can 
decorate it with strawberries on top.

DECORATION

Fresh strawberries 

المكونات

۱۰۰۰ غ تيغرال أميريكن مافن فانيال بوراتس
۳٥۰غ بيض

۲۲٥غ ماء
۳۰۰غ زيت

٤۰۰غ عجينة التمر
۲۰غ ماء زهر الليمون

٤۰غ ماء الورد

الطريقة

مــع  نخلطهــا  ثــم  بالميــاه  التمــر  عجينــة  مــزج 
جميــع المكونــات لمــدة ٤ دقائــق علــى ســرعة 
العجبينــة فــي طــارة  اخبــز  بالكــف.  متوســطة 
كبيــرة علــى حــرارة ١٦٠ درجــة مئويــة لمــدة ٤٥ 

دقيقــة.
وعســل  قشــطة  الوجــه  علــى  نضيــف  للزينــة 
والــورود  الفســتق  كســر  الــى  باألضافــة 

. لمجففــة ا

الزينة

نضيــف علــى الوجــه قشــطة و عســل باألضافــة 
الــى كســر الفســتق و الــورود المجففــة.

Date Cake
كيك التمر

كيك بمربى الفراولة و الكريمة
eConomy Cake
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INGREDIENTS

TEGRAL CLARA ULTRA PURATOS 
500g Tegral Clara Ultra Puratos
800g Water
225g Oil

ROSE MOUSSELINE
500g Cremyvit
250g Campina Butter 
60g Rosa Plus Fugar
Repieno Pistachio with Pistachio nibs 

METHOD 

TEGRAL CLARA ULTRA PURATOS 
Mix with a paddle all the ingredients together at 
medium speed for 4 minutes. Pipe the choux into 
ring shape and bake at 170 °C for 45-50 minutes.

MOUSELLINE
Warm up the Cremyvit a bit. Add the rosa plus, 
then the butter and mix until incorporated with 
the rest of the batter. Cut the choux in half 
horizontally, add a layer of pistachio repieno then 
pipe swirly mounds of rose mousseline onto 
the base. Finally pour some of the melted 
green fondant on top, then decorate further 
with pistachio nibs and dried rose petals.

DECORATION

Fondant with green coloring using Color gel 
Pistachio nibs and dried rose petals 

المكونات

تيغرال كالرا الترا بوراتس
٥۰۰غ تيغرال كالرا التارا بوراتوس

۸۰۰ غ ماء
۲۲٥غ زيت

موسلين الورد الحشوة
٥۰۰غ كريميفيت

۲٥۰ غ زبدة الكامبينا
٦۰غ روزا بلس فوغار

حشوة الفستق مع الكسر

 الطريقة

تيغرال كالرا الترا
ســرعة  علــى  الكــف  باســتخدام  المكونــات  جميــع  تخلــط 
حلقــة  شــكل  علــى  الشــو  نضــع  دقائــق  لألربــع  متوســطة 
 50-45 لمــدة  170 درجــة مئويــة  حــرارة  ونخبزهــا علــى درجــة 

دقيقــة.

 موسلين الورد
ثــم تضــاف  الــورد مــن فوغــار  الكريميفيــت بمركــز  تخلــط 
قالــب  تقطــع  بالملعقــة.  معهــا  وتخلــط  الطريــة   الزبــدة 
حشــوة  مــن  طبقــة  اليــه  تضــاف  ثــم  بالنصــف  الــكالرا 
موســلين  نضيــف  فنيــة،  بطريقــة  الكســر.  مــع  الفســتق 
رأس  مــع  صــب  كيــس  خــالل  مــن  القالــب  علــى  الــورد 
ــا  ــف عليه ــا واض ــة العلي ــة بالطبق ــق القطع ــم بغل ــّرم. ق مخ

باالخضــر. الملــون  الفونــدون 

الزينة

قم بوضع كسرالفستق و ورد المجفف على الوجه

بريست بالورد و الفستق - باريس

PIStaCHIo RoSe PaRIS

بابكا التمر

BaBka 
Date 

INGREDIENTS 

CHOCOLATE 
Milk Chocolate Belcolade ZA306

FILLING 
10g Milk Chocolate Belcolade ZA306
100g Speculoos crunchy from Bano
100g Crystofil White Belcolade
10g Cafe Fugar

COLORING 
Blue Eurolake Brilliant
Black Eurolake Brilliant
Gold Modecor dust glitter 

METHOD

Mix the milk chocolate with the Speculoos 
crunchy and fill in half the Mould.  Soften the 
Crystofil and add the Cafe Fugar and mix then 
fill in the rest of the Mould. Close it off with Milk 
Chocolate Belcolade ZA306.

المكونات

شوكوال
AZ ۳۰شوكوال أشقر بلكوالد  ٦

الحشوة
AZ ۳۰۱۰غ شوكوال أشقر بلكوالد   ٦

۱۰۰غ حشوة السبكيولوزمع السكر بانو
۱۰۰غ كريستوفيل أبيض بلكوالد

۱۰غ مركز القهوة فوغار

التلوين
لون أزرق يورواليك بريلينت

لون أسود يورواليك بريلينت
لون ذهبي موديكور

الطريقة

القالــب.  بحشــي  وقــم  الســبكيولوز  حشــوة  مــع 
ــن  ــم بتليي ــقر   ق ــوالد األش ــوكوال بلك ــط ش ZA۳۰٦ اخل
فوغــار  مــن  القهــوة  مركــز  وأضــف  الكريســتوفيل 
واخلــط ثــم امــأل باقــي القالــب. أغلقــه مــع شــوكوال 

.AZ  ۳۰٦ بلكــوالد  أشــقر 

شوكوال بنكهة القهوة و السبيكولوز
SPeCULooS CoFFee CHoCoLate

المكونات

سبونج كيك
٥۰۰ غ تيغرال سبونج بوراتس

٣۷٥غ بيض
٥۰ غ ماء

كريم شانتيلي
كريمة نباتي 

فيفافيل فريز

الطريقة

تيغرال سبونج
علــى  دقائــق  لثمانيــة  المكونــات  جميــع  خفــق 
ــة  ــرارة ١٨٠ درج ــى ح ــا عل ــم خبزه ــة ث ــرعة عالي س
ل٣٥ دقيقــة ثــم يقطــع القالــب الــى اربــع قطــع

خفــق الكريمــة ويبــاك مــن بوراتــوس الــى ان 
تأخــذ قــوام صلــب. 

وضــع طبقــة مــن فيفافيــل الفراولــة تضــاف 
اليهــا طبقــة ســبونج ثــم طبقــة مــن الكريمــة 
الســبونج  مــن  طبقــة  نضــع  تمليســها.  ويتــم 
عليهــا طبقــة مــن الفيفافيــل فراولــة ثــم طبقــة 
ســبونج اخيــرة و نضــع عليهــا الكريمــة و نوزعهــا 

ــه. ــب و جوانب ــطح القال ــى س عل

للتزين

استخدم الفراولة

المكونات

كاسترد
١ كغ حليب 

۳۷٥ غ كريميفيت
٤۰۰غ معجون التمر

١٠غ هال بودرة

العجينة
١٢٠٠غ طحين

٢٢٠غ سكر
۱٥غ ملح

۲۰غ خميرة 
۱۰۰غ ايزي بريوش بانو بوراتس

٥۰غ حليب بودرة 
٤غ قرفة

٤غ هال بودرة
۲۰۰غ بيض 

٤۰۰غ ماء 
۱٦۰غ زبدة كامبينا

غالساج
۱٥۰غ مجون التمر

٤۰۰غ ماء 
۱۰غ ماء الزهر

الطريقة

العجين
اعجــن جميــع المكونــات لثــالث دقائــق علــى ســرعة خفيفــة و ٩ دقائــق علــى ســرعة عاليــة تــاركا 

الزبــدة عنــد آخــر دقيقتيــن.

حشوة الكريم باتيسيير و التمر
اخلط الحليب، هال البودرة والكريميفيت. بعد ثالثة دقائق، اضف معجون التمر. 

غالساج
ــد  ــب عن ــس القال ــر  و لّب ــاء الزه ــر و م ــن التم ــط عجي ــم اخل ــرارة ٨٠ ث ــة ح ــى درج ــاه ال ــّخن المي س

ــرن. ــن الف ــه م خروج

المونتاج
ارح العجينــة لمــدة ٢٠ دقيقــة ثــم مدهــا علــى ســماكة ٤ مليمتــر و افــرد الكريــم باتيســيير 
والتمــر عليهــا ولفهــا جيــدا. ثــم قطعهــا اربعــا وكل ربــع بالنصــف بالطــول. اجــدل كل نصفيــن 
والفتحــات موجهــة إلــى فــوق. ضعهــا فــي قالــب وخمــر لمــدة ســاعة وربــع الــى الســاعة 
ــاه  ــر والمي ــة التم ــن بخلط ــي، زي ــا تنته ــة. عندم ــن دقيق ــرارة ١٧٠ الربعي ــى ح ــز عل ــم اخب ــف ث ونص

ــال ــوب اله ــر و حب ــقائق التم ــض ش وبع

الزينة

للتزيين نقطع التمر ونضيف حبات الهال .
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INGREDIENTS

PASTRY CREAM
1kg Milk 
375g Cremyvit
400g Date Paste
10g Cardamom Powder

DOUGH
1200g  Flour
220g Sugar
15g Salt 
20g Yeast 
100g Easy Brioche Bano Puratos
50g Milk Powder
4g Cinnamon 
4g Cardamom Powder
200g Eggs
400g Water 
160g Campina Butter 

GLAZE 
150g date paste
400g water 
10g orange blossom water

METHOD

DOUGH
Knead the dough for 3 minutes on slow, and 9 minutes on fast, leaving 
the butter at the last 2 minutes.

PASTRY CREAM
Mix milk, cardamom and cremyvit together. After 3 minutes add the 
date paste.

GLAZE 
Heat the water till 80°C then blend the date paste and orange blossom 
water in it. Glaze when the babka comes out of the oven.

MONTAGE
Rest the dough for 15-20 minutes. Roll out the dough at 4mm thickness. 
Spread the pastry cream on the dough. Roll it, then cut it to 4 portions. 
Cut each portion in half-lengths wise and braid the 2 halves with the 
opening facing upwards. Proof in a loaf tin for about 105 minutes. Bake 
at 170 °C for 40 minutes, then brush with syrup.

DECORATION

We cut the date in halves and we add cardamom pods to the top.

WaFFLe FRaISIeR

LaVenDeR

المكونات

وافل
۱۰۰۰غ تيغرال وافل بلس بانو بوراتس

۱۰۰۰غ ماء 
تيغرال سبونج بوراتوس

٥۰۰غ تيغرال سبونج بوراتس
۳۷٥غ بيض

٥۰غ ماء
۱۰غ فانيال اروما باتيس فرانس

٥۰غ جيالتين ماس بوراتس
۷۰۰غ كريميفيت كريمة الديبلومات

كريمة مخفوقة
۲۰۰غ ويباك بوراتوس

۲۰۰غ كريمة حيواني

الطريقة

وافل 
خلــط تيجــرال وافــل بلــس مــع المــاء لألربــع دقــاق ثــم اخبــز علــى درجــة حــرارة ۲۲۰ 

مؤيــة لألربــع دقاق. 

كريمة
ثــم نضــف  الذائــب.  الجيالتيــن  الفانيليــا و  الكريمفيــت قليــال و نخلــط  نســخن 

مرحلتيــن. علــى  المخفوقــة  الكريمــة 

نضــع الوافــل علــى قاعــدة القالــب و نمــأل فتحاتهــا بالفيفافيــل فريــز. نضــع 
الفريــز علــى دائــر القالــب و نصــب بعــض الكريمــة علــى كعبهــا و نمــأل الفراغــات 
ــم  ــز ث ــرائح الفري ــن ش ــل م ــة و القلي ــن الكريم ــة م ــع طبق ــم نض ــب. ث ــد الجوان عن
طبقــة اخــرى مــن الكريمــة ليصبــح لدينــا قالــب كامــل. نجّمــد القالــب لمــدة ربــع 

ــز. ــروار و الفري ــن بالمي ــد و نزّي ــب الحدي ــزع قال ــم نن ــاعة ث س

الزينة

الفراولة الطازجة و الميروار

المكونات

عجينة التارت سابلية
٣٠٠غ طحين 

۲۰۰غ زبدة كامبينا
۱٠٠غ مسحوق السكر

٥۰غ بيض

فيفافيل توت البّري بوراتوس

طبقة سبونج
٥۰۰غ تيغرال سبونج بوراتوس

٥۰۰غ بيض
۱٠٠غ ماء

الفندر موس
۱٥۰غ كريميفيت بوراتوس

۳٥۰غ كريم فريش /كريمة حيواني
۳۰غ جيالتين ماس بانو 

۱٥غ مرّكز الالفندر فوغار 

غالساج الالفندر
۱۰۰غ كريمة حيواني

۷٥غ سكر
٤۱۰غ غلوكوز باتيس فرانس

X605 ۲۲٥غ شوكوال ابيض بلكوالد
۱۸۰غ جيالتين ماس بانو 

۷۰۰غ ميروار نيوترال بوراتس

تلوين
كولور جل لون ليليك

الطريقة

عجينة التارت/ سابلية
تخلــط الطحيــن و الزبــدة و السكربواســطة الخــالط علــى ســرعة متوســطة الــى 
ــة علــى ســماكة ٣  ــرق العجين ان يصبــح قوامهــا كالرمــل ثــم تضيــف البيــض و ُت
ميليمتــر. جمــد العجينــة قليــال و ضعهــا فــي قالــب التــارت و اخبــز علــى حــرارة ١٧٠ 

درجــة مئويــة لمــدة ١٣ دقيقــة.

طبقة السبونج
خفــق جميــع المكونــات لســت دقائــق و خبزهــا علــى صينيــة علــى حــرارة ٢٣٠ 

درجــة مئويــة لمــدة ٨ دقائــق

كريمة الالفندر
ــدر  ــز الالفن ــب و مرك ــن الذائ ــع الجيالتي ــا م ــال و خلطه ــت قلي ــخين الكريميفي تس

ــا. ــة معه ــة المخفوق ــزج الكريم ــم م ــار. ث ــن فوغ م

الملمع
نغلــي الكريمــة والســكر والجلوكــوز ثــم نضيــف الخلطة الــى الشــوكوال والجيالتين 
ونمزجهــا. يضــاف اليهــا الميــروار ولــون البنفســجي ويمــزج بالخــالط اليــدوي. 

نصــّب الملمــع علــى درجــة حــرارة ۳٥ - ٤۰  مؤيــة ثــم ننقلــه الــى قالــب التــارت.

INGREDIENTS 

WAFFLE
1000g Tegral Waffle Plus
1000g Water
Tegral Sponge: 
500g Tegral Sponge Puratos 
375g eggs
50g Water
700g cremyvit Diplomat Cream 
10g Arome Vanille PatisFrance
50g Gelatin Mass Puratos

WHIPPED CREAM
200g Whippak Puratos 
200g Fresh Cream 

METHOD

WAFFLE
Mix with a paddle the Tegral waffle plus with water for 4 minutes then 
bake at temperature 220 °C using a waffle machine for 4 minutes. 

CREAM
Warm up the Cremyvit then pour the melted gelatin mass 
following the Arome vanilla and whipped cream in halves.

Line up the waffles at the base of the cake ring. Add Vivafil 
strawberry as a filling in the holes of the waffles. Line the 
strawberries then add the prepared cream in the center and 
continue to have a layered cake.  Freeze the cake for 15 minutes 
then remove and decorate with miroir and strawberry.

DECORATION 

Fresh Strawberries and Miroir 

INGREDIENTS 

TART BASE 
300g Flour
200g Campina Butter
100g Icing Sugar
50g Eggs

 Vivafil Blueberry filling layer

SPONGE LAYER 
500g Tegral Sponge Puratos 
500g Eggs
100g Water

LAVENDER MOUSSE
150g Cremyvit Puratos
350g fresh cream 
30g Gelatin Mass Bano 
15g Fugar Lavanda concentrate 

GLAZE OR LAVENDER GLAZE: GLACAGE  
100g Fresh Cream 
75g Sugar 
410g Glucose PatisFrance
225g White Chocolate Belcolade X605
180g Gelatin Mass Bano
700g Miroir Neutre Puratos   

COLORING 
Color Gel – Purple 

METHOD

SABLE
Blend in a stand mixer flour, butter (slightly softened) and icing 
sugar till homogenous then add eggs. Rest the dough in a fridge 
for 5 minutes, roll it out till it reaches 3 mm thickness, then bake 
at 170 °C for 13 minutes.

SPONGE LAYER
Mix all the ingredients with a whisk for 6 minutes on fast speed. 
Place them on a tray then bake at 230 °C for 8 mintues.

MOUSSE LAVENDER
Warm up cremyvit and add the melted gelatin mass to it. Then 
add the Lavanda and incorporate the whipped cream into it. 

GLAZE 
Heat the cream, sugar and glucose till they boil. Add to the white 
chocolate and gelatin mass the mixture then miroir. 
Glaze the mousse at 35 °C – 40 °C and then place it on the tart.

وافل الفراولة

تارت الفندر توت بري

Recipes
motHeRS Day

Recipes
RamaDan

INGREDIENTS

SABLE BASE OR TART BASE
300g Flour
200g Campina Butter
100g Icing Sugar
50g Egg 
Vanilla powder 

PASTRY CREAM
500g Water
200g Cremyvit Puratos
Praline Cream
500g pastry cream 
100g Praline PatisFrance
250g Campina Butter –slightly softened 

SPONGE LAYER  
500g Tegral Sponge Puratos 
500g Eggs
100g Water
Whipped White Chocolate Ganache:  
635g Fresh Cream 
235g Belcolade White Chocolate X605
48g Gelatin Mass Bano
5g Fugar Vanilla30 – concentrate syrup

METHOD 

SABLE 
Mix the flour, butter, and icing sugar till the butter is incorporated 
with the powder. Add the eggs and stir to combine.

MOUSSELINE PRALINE
Make the Cremyvit then place the praline and the softened 
butter gradually.

SPONGE
Mix all the ingredients together till it reaches 150% of the original 
volume. Following this, spread 700g from the mix on 60*40 cm 
tray and bake at 230 °C for 8 minutes.

WHIPPED GANACHE
Heat the cream till its temperature reaches 80 °C, pour it over 
the rest of the ingredients and blend them together.
Rest it in the fridge for 12 hours prior to working with it. 
When needed, whisk it till it shows a stiff peak.

Montage: 
Put a thin layer of praline mousseline in the tart, then sponge 
layer afterwards and close it off with the mousseline praline. Use 
a decorative nozzle and pipe the ganache on top. 
For decoration we used hazelnuts.

DECORATION

We used chopped Hazelnuts.

المكونات

سابلية/عجينة التارت:
۳۰۰ غ طحين

۲۰۰غ زبدة الكامبينا 
۱۰۰غ مسحوق السكر

٥۰غ بيض
بودرة الفنيال

كريم باتيسيير
٥۰۰غ ماء

۲۰۰غ كريميفيت بوراتوس

كريم برالين
٥۰۰غ  كريم باتيسيير

۱۰۰غ برالين باتيس فرانس
زبدة الكامبينا 

طبقة سبونج
٥۰۰غ تيغرال سبونج بوراتس

٥۰۰غ بيض
۱۰۰غ ماء

كريمة مخفوقة بالشوكوال البيضاء
٦۳٥غ كريمة حيواني

X605 ۲۳٥غ شوكوال ابيض بلكوالد
٤۸غ جيالتين ماس بانو

٥غ مركز فانيال  30 فوغار

 الطريقة

قاعدة التارت
خلــط جميــع  المكونــات اال البيــض علــى الكــف الــى ان يصبــح قوامهــا كالرمــل ثــم 
نضيــف البيــض الــى ان تمتــزج جيــدا. نمدهــا الــى ســماكة ٣ميليمتــر و نضعهــا فــي 

قالــب التــارت. نخبــز علــى حــرارة ١٧٠ درجــة مؤيــة لمــدة ١٣ دقيقــة. 

كريمة البرالين
خلط الكريميفيت,الزبدة والبرالين بالملعلقة الى ان تمتزج جيدا. 

طبقة السبونج
خفــق جميــع المكونــات لخمــس دقائــق و اخبــز علــى حــرارة ٢٣٠ درجــة مئويــة 

لمــدة ٨ دقائــق 

غاناش مخفوق
يتــم تســخين الكريمــة الحيوانيــة الــى درجــة حــرارة ٨٠ ثــم نضــف اليهــا باقــي 
المكونــات و نمزجهمــا .ضــع المزيــج فــي الثالجــة لمدة ١٢ ســاعة قبل اســتخدامه.

عند االستعمال، نخفقها لتثبيت قوامها.

التطبيق
نضــع طبقــة مــن كريمــة البراليــن فــي التــارت ثــم طبقــة ســبونج و نختمهــا 

البراليــن. بطبقــة كريمــة 
بامكانك التزيين بالغاناش المخفوق و كسر البندق.

الزينة

كسر البندق للزينة استعملنا.

 تارت برالين

PRaLIne taRt

SWISS RoLL QaSHta

المكونات

رول 
١ كغ تيغرال أمريكن مافين فانيال  بانو بوراتس

٣٥٠غ بيض
٣٠٠غ مياه
٣٠٠غ زيت

 كريمة القشطة
١ كغ فرش كريم/ كريمة حيواني 

١٦٠ غ   بيانكيرو فوغار
١٠ غ ماء الزهر
٢٠ غ ماء الورد

الحشوة
حشوة مشمش وعسل فوغار

فيفافيل مشمش بوراتس
 كسر فستق

سويس ميرينغ )الزينة(
٢٥٠غ سكر

١٠٠ غ زالل البيض

الطريقة

رول
خلــط جميــع المكونــات علــى ســرعة متوســطة بالخــالط ويضــع المزيــج فــي 

صينيــة ٦۰ * ٤۰ ســم. تخبــز علــى حــرارة ۲۳۰ درجــة مؤيــة لتســع دقائــق.

كريمة القشطة
اخفــق الكريمــه الحيوانيــة مــع البيانكيــرو و مــاء الــورد و مــاء الزهــر الــى ان يتصلــب 
قوامهــا. يأخــذ ٣٠٠ غــرام مــن هــذا الخليــط ونمزجهــا بالملعقــة مــع ٧٠٠ غــرام مــن 

القشطة. 

المونتاج
نضــع طبقــة رقيقــة مــن فيفافيــل المشــمش بوراتــوس  ثــم نضيــف طبقــة من 
كريمــة القشــطة و البيانكيــرو و نضــع طبقــة مــن حشــوة المشــمش و العســل 
مــن فوغــار و القليــل مــن كســر الفســتق. نلفهــا و نرصهــا جيــدا ونفرزهــا.  
ــم  ــة ث ــة مئوي ــرارة ٦٠ درج ــى ح ــج ال ــل المزي ــض ليص ــاض البي ــكر و بي ــخن الس نس

نخفقهــا الــى ان تبــرد. نمدهــا علــى القالــب و نحــرق جــزء بســيط منهــا للزينــة.
تزين بكسر الفستق و المشمش المجفف.

INGREDIENTS 

ROLL
1kg Tegral American Muffin Vanilla Bano Puratos    
350g Eggs
300g Water
300g Oil

QASHTA CREAM 
1kg fresh cream 
160g Bianchero Fugar 
10g Orange Blossom Water
20g Rose Water

FILLING
Al Bicocche al Miele Fugar 
Vivafil Apricot Puratos 
Broken Pistachios

SWISS MERINGUE (DECORATION)
250g Sugar 
100g Egg Whites 

METHOD

ROLL
Mix the ingredients for 4 minutes at medium speed. Then spread the 
mixture on a tray 60*40 cm and bake at 230°C for 9 minutes.

QASHTA BIANCHERO CREAM
Whip 1L of cream with Bianchero, rose water and orange blossom 
water. Take 300g out of the whole mix and whisk it with 700g 
of Qashta. 

MONTAGE
When the roll cools down, spread both Vivafil apricot and 
Bianchero cream following in thin layers then add some Al 
Bicocche al miele all over with broken pistachios. Roll it and tuck 
it well, then place it in the freezer for 20 minutes. Heat up the egg 
whites and sugar till its temperature reaches 60°C then whip it 
until it cools to room temperature. Finally spread onto the 
roll and burn the outer layer. 

سويس رول بالقشطة

INGREDIENTS

CHOCOLATE 
Milk Chocolate Belcolade ZA306  

FILLING 
100g Hazelnut Spread Repieno Bano
10g Milk Chocolate Belcolade ZA306  
Vivafil Apricot Puratos

COLORING 
Green Color Eurolake Brilliant  
Modecor silver dust glitter

METHOD

Mix the Hazelnut spread repieno with the 
chocolate. Pipe a layer of Vivafil apricot 
into the chocolate mold then a layer 
of the hazelnut spread, cool the mold, 
and then close it off with tempered milk 
chocolate.

المكونات

شوكوال
AZ ۳۰شوكوال أشقر بلكوالد   ٦

الحشوة
۱۰۰غ كريمة الشوكوال مع البندق 

AZ ۳۰۱۰غ شوكوال أشقر بلكوالد   ٦
حشوة المشمش بانو

التلوين
لون أخضر يورواليك بريلينت

لون فضي موديكور

الطريقة

نصــب طبقــة مــن فيفافيــل المشــمش 
مــع  الشــوكوال  نخلــط  القالــب.  فــي 
كريمــة الشــوكوال مــع البنــدق و نصــب 
القالــب  نغلــق  و  المشــمش  فوقهــم 

بالشــوكوال.

شوكوال بنكهة البندق و المشمش

HazeLnUt SPReaD 
aPRICot CHoCoLate

INGREDIENTS 

CHOCOLATE 
Milk Chocolate Belcolade ZA306

FILLING 
10g Naturale Pistachio Bano 
100g Crystofil White Belcolade
10g Café Fugar 
1g Ground Cardamom
100g Crystofil White Belcolade

COLORING 
Blue Eurolake Brilliant 
Purple Eurolake Brilliant
Gold Modecor dust glitter 

METHOD

Soften the Crystofil then add the 
naturale pistachio and mix.Soft-
en the Crystofil and mix in Cafe 
Fugar and ground cardamom. 
Pipe in 2 / 3 r d s  o f  t h e  m o u l d 
w i t h  pistachio filling and 1/3rds 
with the coffee cardamom filling 
then cool the mould and close it off 
with tempered milk chocolate.

المكونات

شوكوال
AZ ۳۰شوكوال أشقر بلكوالد   ٦

الحشوة
۱۰غ مركز الفستق بانو

۱۰۰غ كريستوفيل أبيض بلكوالد
۱۰غ مركز القهوة فوغار

۱غ هال مطحون
۱۰۰غ كريستوفيل أبيض بلكوالد

التلوين
لون أزرق يورواليك بريلينت

لون ليليك يورواليك بريلينت
لون ذهبي موديكور

الطريقة

يلّيــن الكريســتوفيل ثــم يضــاف مركــز الفســتق 
ويخلــط. يتــم تنعيــم الكريســتوفيل وتخلــط مــع 
المطحــون.  والهيــل  فوغــار  القهــوة  مركــز 
و  الفســتق  بحشــوة  القالــب    ثلثــي  يضــاف 
الثلــث بمركــز القهــوة القهــوة والهــال. ثــم 
الحليــب  بشــوكوالتة  ويغلــق  القالــب  يبــرد 

المخففــة

شوكوال بنكهة القهوة و الفستق

PIStaCHIo CaRDamom
Coffee Chocolate 

fugarHONEY
STRAWBERRY

fugarHONEY
APRICOT

andCAFÉ
ALBICOCCHE
AL MIELE

FILLING
HONEY

APRICOT
FUGAR

٥٥٠
١٣٥
٣٠
١٠٥
٣٥
١٢٠
١٠٠

ّ

ّINGREDIENTS
550g
135g
30g

105g
35g

120g
100g

Water
Sugar
Dextrose
Milk Powder
Panna Base Fugar
Animal Cream 
Rosa Plus

FILLING REPIENO
POMEGRANATE 

FILLING HONEY
STRAWBERRY

FUGAR

MASCAR
PONE

INGREDIENTS
550g
135g
30g

105g
35g

120g
80g

Water
Sugar
Dextrose
Milk Powder
Panna Base Fugar
Animal Cream 
Café Fugar

٥٥٠
١٣٥
٣٠
١٠٥
٣٥
١٢٠
٨٠

ّ

ّ

              HONEY
STRAWBERRY

sample recipe

  third
product     

INGREDIENTS
550g
135g
30g

105g
35g

120g
60g
Q.D

Water
Sugar
Dextrose
Milk Powder
Panna Base Fugar
Animal Cream 
Mascarpone Powder Bano
Honey Strawberry Fugar

٥٥٠
١٣٥
٣٠
١٠٥
٣٥
١٢٠
٦٠

ّ

ّ

ROSE
POMEGRANATE 

   sample recipe
  sample
recipe

  first
product second

product

ROSA
PLUSfugar

The better the beans, the better the chocolate

Cacao-Trace is a sustainable cocoa sourcing 
program that focuses on better tasting 
chocolate, and in the process creates value 
for all, from farmer to consumer.

Our chocolate is obtained from the highest quality beans, fermented and dried 

according to strict guidelines. In our post-harvest centers close to cocoa farmers, 

expert fermenters monitor and improve the fermentation process. This ensures a 

consistent superior taste for chocolate lovers, and more income for farmers.

www.ban opu ra t o s . com

INNOVATION
SOLUTIONS
TECHNOLOGIES

INTRODUCING

Our region is filled with trends and recipes authenticities 
and as part of our responsibilities is to protect and revive 
these fundamentals in terms of flavors and ideas through 
developed solutions.

technology to your market legacy

TEGRAL SATIN 
RED VELVET BP

TEGRAL SAFFRON 
CAKE BP

TEGRAL CREPE 
PLUS BP

TEGRAL WAFFLE 
PLUS BP

TEGRAL SPONGE BP TEGRAL DONUT BP

EASY CHIA CL 
BP (10/100)

EASY BRIOCHE 
10/100 BP

TEGRAL POTATO BUN BP EASY DARK BREAD BP


