
A vajkrémvirágok készítése igazán jó móka. Én imádom mindegyiket, de most 
kipróbáltam a sokak által várt KOREAI vajkrém Európai változatát.
Van különbség, méghozzá jó nagy, mert az eredeti KOREAI krém nem valami 
finom, legalábbis számunkra nem valami finom, cserébe viszont iszonyat stabil, 
fodros szélű vajkrém virágokat tudunk készíteni.

Én nem véletlenül az Európai változattal kezdtem, mert ezt ha szeretjük a 
klasszikus vajkrémet akkor még ez is elfér, megesszük, bár nem valami finom. 
Csupa vaj és porcukor meg némi crisco keveréke.

Ha még nem készítettél vajkrémvirágokat akkor látogasd meg a GlazurShop 
Youtube csatornáját, mert nagyon sok magyar nyelvű, videós segítséggel várlak 
ebben a témában is.
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Egy gyors tipp amíg neki nem fogsz a receptnek!
Ne keverd túl még ezt a krémet se, mert látod a kis lyukakat? 
Ez annak köszönhető, hogy elég bátran kevertem, habosítottam:-)
Nagyon stabil a krém, szép szakadozott szélű szirmokat tudunk vele készíteni, 
nagyon jó állaga van.
Dekorcsövekből válassz bátran, elég sok típust kipróbáltam, ahogy látod a 
fotókon is.
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RECEPT:
HV:

    250 g vaj
    150 g CRISCO -a glazurshopban be is szerezheted
    250 g porcukor- alaposan átszitálva

Baromi egyszerű a készítése, mert a vajat habosítjuk, porcukrot hozzáadjuk, keverjük és 
mikor már szép világos színe van mehet bele a CRISCO:-)
Na , most komolyan:-)
Ízre, hagyjuk inkább, nagyon édes, vaj ízű krémet kapunk.
Egy valamire nagyon figyeljetek oda, nem szabad túlkeverni, mert behabosodik és 
ahogy a fotón is látjátok majd, lyukacsos lesz a krém, nem valami jó hír…. De első 
próbára, most így sikerült.

Tortaiskola 
Glazurshop



A virágok készítéséhez ezeket a csöveket használtam:

    103-as
    10 szirmos rózsa orosz dekorcső
    119-es szirom
    48-as kosárfonás
    55-ös levél
mindegyiket megvásárolhatod a GlazurShop webáruházban. 
http://shop.glazur.hu

Ételfestékekből pedig ezeket használtam:
Sugarflair festékek
skarlát
egres
kankalin
mogyoró
rózsa
azték kék
türkiz

Jó tortázást:-)
Via
http://shop.glazur.hu
http://tortaiskola.hu
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