
Nadzienia Premium  

Receptury  



NADZIENIE AGRESTOWE PREMIUM 

NADZIENIA PREMIUM – NOWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się do 
głębokiego mrożenia. Widoczne owoce agrestu. Podczas wypieku nadzienie nie zmienia swojego zielonego 
koloru. 

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego, ciasta kruchego, francuskiego i półfrancuskiego; jako wkład owocowy do 
ciast, drożdżówek, pączków i tortów; sprawdzi się także jako dodatek  do deserów. 

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 5 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg

NADZIENIE ŚLIWKOWE PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się do 
głębokiego mrożenia. Widoczne kawałki śliwek.

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego, ciasta kruchego, francuskiego i półfrancuskiego; jako wkład owocowy do 
ciast, drożdżówek i tortów; jako przekładka do ciast deserowych.

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 6 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg

NADZIENIE MANGO – MARAKUJA  PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się do 
głębokiego mrożenia. Widoczna kostka  mango oraz  marakuja z pestkami.  

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego, ciasta kruchego, francuskiego i półfrancuskiego; jako wkład owocowy do 
ciast, drożdżówek, pączków i tortów; sprawdzi się także jako dodatek  do deserów. 

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 6 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg



NADZIENIE RABARBAROWE 
I NADZIENIE RABARBAROWO-TRUSKAWKOWE PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt o słodko-kwaśnym smaku oraz różowo-czerwonym kolorze. Widoczne kawałki rabarbaru. 
Jest termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się do 
głębokiego mrożenia. Polecamy także nadzienie rabarbarowo-truskawkowe Premium.

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego (strucle, drożdżówki, rogaliki), ciasta kruchego, francuskiego i 
półfrancuskiego, ucieranego;  sprawdzi się także jako dodatek  do deserów.

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 6 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg

NADZIENIE Z CZARNEJ JAGODY PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt o odpowiedniej gęstej konsystencji i intensywnym jagodowym smaku z widocznymi kawałkami jagód. 
Jest termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego kształtu. Może być stosowany do zapiekania na 
zewnątrz i wewnątrz ciasta. Nadaje się do głębokiego mrożenia.

ZASTOSOWANIE
Do wypieku drobnego pieczywa drożdżowego, pieczywa francuskiego, półfrancuskiego (tarty, tarteletki), 
ciast i ciasteczek.

Zawartość owoców: 35%   Termin przydatności: 6 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg

NADZIENIE POMARAŃCZOWO-DYNIOWE PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się 
do głębokiego mrożenia.

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego, ciasta kruchego, francuskiego i półfrancuskiego, ucieranego; sprawdzi 
się także jako dodatek do deserów.

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 5 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg

NADZIENIA PREMIUM

NADZIENIE MORELOWE PREMIUM 

WŁAŚCIWOŚCI
Produkt termostabilny – podczas wypieku nie zmienia nadanego wcześniej kształtu. Może być stosowany do 
zapiekania na zewnątrz i wewnątrz ciasta. Produkt gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Nadaje się do 
głębokiego mrożenia. Widoczne owoce moreli.

ZASTOSOWANIE
Do wypieków pieczywa drożdżowego, ciasta kruchego, francuskiego i półfrancuskiego; jako wkład owocowy do 
ciast, drożdżówek, pączków i tortów; sprawdzi się także jako dodatek  do deserów. 

Zawartość owoców: 50%   Termin przydatności: 5 miesięcy    Opakowanie: wiadra 6 kg



AGRESTOWA CHMURKA
RECEPTURA NA BLACHĘ 40 X 60 CM    

WYKONANIE
Ciasto 

Wszystkie składniki wymieszać razem przez 3 minuty na wolnych obrotach za pomocą łopatki. Wylać na 
dwie blachy 40 x 60 cm.  Piec w temperaturze 190 stopni przez 15 min.

Żelek

Nadzienie agrestowe Premium Vortumnus połączyć z roztworem żelatynowym i wylać na upieczony 
blat piaskowy. Wyrównać i schłodzić. 

Krem

Śmietanę 33% ubić razem z serkiem mascarpone. Dodać roztwór żelatynowy wymieszany z cukrem. 
Całość połączyć i wyłożyć na żelek agrestowy. Wyrównać i przykryć blatem z upieczoną bezą. Ciasto 
schłodzić 8-12 godz.

Beza

Białko ubić z ¼ części cukru. Pod koniec ubijania wsypać stopniowo cukier, a do ubitych białek – mąkę 
ziemniaczaną. Całość delikatnie wymieszać. Bezę wyłożyć na jeden blat piaskowy. Wyrównać i posypać 
płatkami migdałowymi. Piec w temperaturze 180 stopni przez 25 - 30 min.

NADZIENIE AGRESTOWE PREMIUM 

Ciasto:

·       1500g Mieszanka 
        na ciasto piaskowe 
        Vortumnus
·       680g jajka 
·       600g olej 
·       100g woda 

Krem:

·       500g serek mascarpone
·       1500g śmietana 33% 
·       220g  roztwór żelatynowy 
        (żelatyna 140g 
        + woda 1000g) 
·       150g cukier kryształ

Beza:

·       500g białko jaj 
·       460g cukier kryształ
·       100g mąka ziemniaczana
·       płatki migdałowe 

Żelek agrestowy:

·       2200g Nadzienie agrestowe 
        Premium 50% owoców 
        Vortumnus 
·       220g roztwór żelatynowy



PÓŁFRANCUSKIE CIASTKA Z NADZIENIEM ŚLIWKOWYM  
 RECEPTURA NA OK. 20 SZTUK

WYKONANIE
Składniki ciasta połączyć ze sobą i dokładnie wyrobić na jednolitą masę. Wstawić od lodówki na ok. 

godzinę. Rozwałkować cienko ciasto a następnie wykroić kwadraty o boku 8 cm. Na środek wyłożyć 

Nadzienie śliwkowe Premium Vortumnus. Następnie zawinąć na siebie naprzeciwległe rogi 

ciasta formując półotwartą rurkę. Piec w temperaturze 190 stopni C przez około 20 minut do 

zarumienienia. Wyjąć i wystudzić. Udekorować Pomadą wodną Vortumnus.

Ciasto:

·       450 g mąka pszenna
·       200 g kwaśna śmietana 18%
·       250 g masło
·       szczypta soli 

Dekoracja:

·       Pomada wodna 
        Vortumnus 

NADZIENIE ŚLIWKOWE PREMIUM

Nadzienie: 

·       Nadzienie Śliwkowe 
        Premium Vortumnus 
        50% owoców



RURKI Z CIASTEM FILO Z MANGO I MARAKUJĄ
RECEPTURA NA OK. 20 SZTUK

NADZIENIE MANGO-MARAKUJA PREMIUM 

WYKONANIE

Pierwszy płat ciasta lo posmarować masłem i przykryć kolejnym. Czynność powtarzać, aż zlepi  

się 4 płaty ciasta. Następnie pokroić na kwadraty 18 x 18 cm i zwinąć w rurki. Piec w temperaturze 

180 stopni ok. 15 -20 minut. Gotowe rurki wypełnić Nadzieniem Mango - Marakuja Premium 

Vortumnus. Posypać cukrem pudrem lub udekorować Pomadą wodną Vortumnus.

Ciasto:

·       1 opakowanie ciasto filo 

Dekoracja:

·       Cukier puder 
        lub Pomada wodna 
         Vortumnus  

Nadzienie: 

·       Nadzienie 
        Mango-Marakuja 
        Premium Vortumnus 
        50% owoców



ŚWIĄTECZNY PIERNIK NA BOGATO
RECEPTURA NA BLACHĘ  40X60 CM 

NADZIENIE POMARAŃCZOWO-DYNIOWE PREMIUM 

WYKONANIE

Z podanych składników wyrobić ciasto. Wylać na 3 blachy o wymiarach 40 x 60 cm. Piec ok. 15-

20 minut w temp.180 stopni. Pierwszy blat przełożyć Nadzieniem pomarańczowo-dyniowym 

Premium Vortumnus. Przykryć drugim blatem. Następnie wyłożyć Nadzienie śliwkowe 

Premium Vortumnus. Przykryć trzecim blatem. Udekorować polewą czekoladową lub Pomadą 

wodną Vortumnus. 

Ciasto:

·       1000g cukier kryształ 
·       1000g jajka
·       1200g mąka pszenna
·       800g olej 
·       100g kakao
·       100g przyprawa do piernika
·       40g soda 
·       40g proszek do pieczenia 
·       200g woda 
·       500g Powidła śliwkowe 
       lub Marmolada o smaku 
       wieloowocowym Vortumnus 

Dekoracja:

·       Polewa czekoladowa 
       lub Pomada wodna
        Vortumnus 

Nadzienie : 

·       1500g Nadzienie 
       pomarańczowo
       -dyniowe Premium 50% 
       owoców Vortumnus
·       1500g Nadzienie śliwkowe 
       Premium 50% 
       owoców Vortumnus



SŁONECZNE MINITARTY Z NADZIENIEM MORELOWYM
RECEPTURA NA 12 SZTUK

NADZIENIE MORELOWE PREMIUM 

WYKONANIE

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Dodać masło, żółtka, cukier, a na koniec startą 

skórkę z cytryny. Wszystkie składniki połączyć. Wyłożyć 2/3 ciasta na spód oraz boki formy do 

wypieku tartaletek. Piec około 15-20 min w temperaturze 180°C. Nadzienie Morelowe 

Premium Vortumnus wyłożyć na podpieczone korpusy. Pozostałą część ciasta rozwałkować 

na prostokąt. Wycinać cienkie paseczki i ułożyć na nadzieniu tak, aby tworzyły kratkę. 

Tartaletki posmarować żółtkiem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 10-15 

min.

Ciasto:

·       300 g mąka pszenna 
·       150 g masło 
·       70 g cukier puder 
·       3 szt. żółtka 
·       starta skórka z ½ cytryny
·       5 g proszek do pieczenia  

Nadzienie:

·       600g Nadzienie Morelowe 
       Premium Vortumnus 
      50% owoców  



DOMOWE CIASTO Z RABARBAREM
RECEPTURA NA RANT O ŚREDNICY 26 CM 

NADZIENIE RABARBAROWE PREMIUM 

WYKONANIE

Masło utrzeć z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać jajka do uzyskania jednolitej masy. Pod 

koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Gotowe ciasto wyłożyć na 

tortownicę. Do roztopionego masła dodać cukier oraz mąkę. Całość wymieszać. Odstawić do 

wystudzenia. Nadzienie rabarbarowe Premium Vortumnus wyłożyć na ciasto. Zasypać 

kruszonką. Piec  60 minut w temp. 180 stopni C. Ciasto posypać cukrem pudrem. 

Ciasto:

·       150g masło 
·       150g cukier puder 
·       3 szt. jajka 
·       170g mąka 
·       5 g proszek do pieczenia 

Nadzienie:

·       500g Nadzienie rabarbarowe 
       Premium  Vortumnus 
       50% owoców  

Kruszonka: 

·       100g mąka 
·       50g masło 
·       50g cukier kryształ



TARTA Z JAGODAMI 
RECEPTURA NA RANT O ŚREDNICY 26 CM 

NADZIENIE Z CZARNEJ JAGODY PREMIUM 

WYKONANIE

Z podanych składników wyrobić  ciasto i odstawić  na godzinę  do lodówki. Następnie  2 formy 

na tarty o średnicy 20 cm wyłożyć ciastem na grubość 3-4 mm. Piec w temp. 180-190 stopni 

przez ok.15-20 min. Przygotować masę – wszystkie składniki ubić na wysokich obrotach przez 

ok. 4 minuty. Pod koniec dodać żelatynę. Gotową masę wyłożyć na wystudzone spody tart.   

Żelatynę namoczyć z zimnej wodzie. Odstawić na 2-3 minuty, a następnie rozpuścić w kąpieli 

wodnej. Połączyć z Nadzieniem z czarnej jagody Premium Vortumnus i wyłożyć  na wierzch 

masy serowej. Odstawić do lodówki. 

Ciasto:

·       300g mąka pszenna
·       200g masło 
·       100g cukier puder
·       1 szt. żółtko   

Nadzienie:

·       400g Nadzienie 
       z czarnej jagody 
       Premium 35% owoców 
       Vortumnus  
·       8g żelatyna 
·       30g woda do żelatyny

Masa: 

·       300g twaróg mielony
·       200g Krem budyniowy 
       Aksamitna Pokusa 
       o smaku śmietankowym 
       Vortumnus
·       100g śmietana 33%
·       8g żelatyna 
·       30g woda do żelatyny



REGION I
Mariusz Zych
Doradca Technologiczny Klienta
Tel. 735 913 640

Adam Ziobro
Regionalny Przedstawiciel
Handlowy
Tel. 735 913 628

REGION II
Wojciech Gasz
Doradca Technologiczny Klienta
Tel. 735 913 638

Katarzyna Nowak-Przątka 
Regionalny Przedstawiciel
Handlowy
Tel. 735 913 630

KONTAKT 

REGION III
Piotr Małkiewicz
Kierownik Regionalny,
Technolog
Tel. 735 913 635

Jolanta Andrzejczyk
Regionalny Przedstawiciel
Handlowy
Tel. 735 913 632

REGION IV
Krystian Bolin
Doradca Technologiczny Klienta
Tel. 735 913 633

Joanna Wolińska
Regionalny Przedstawiciel
Handlowy
Tel. 881 069 988

REGION V
Daniel Staroń
Doradca Technologiczny
Tel. 600 933 243

Jarosław Niedziela 
Regionalny Przedstawiciel
Handlowy
Tel. 735 913 641



ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW „VORTUMNUS” SP. Z O.O.

LISÓW 179, 38-242 SKOŁYSZYN
tel. centrala: +48 13 44 91 300, fax: +48 13 44 91 441, 
dział handlowy – kraj: +48 13 44 91 621, zagranica: +48 13 44 91 057
info@vortumnus.pl   
www.vortumnus.pl


