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Mistrz Dekoracji 

Kochani, tym wydaniem Mistrza Dekoracji zamykamy rok 201 . Był to
szczególny rok, obfitujący w różne ciekawe wydarzenia, a do naszej ekipy
dołączyli nowi autorzy tutoriali.
a nami druga edycja Cake Festival Poland, która kolejny raz pobiła
rekord Polski pod względem liczby wystawionych prac konkursowych
na najsłodszym wydarzeniu w Katowicach mogliśmy podziwiać ich ponad
00. W tym roku wśród uczestników oraz odwiedzających pojawili się
zarówno nowi, jak i starzy bywalcy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy Was
zobaczyć. Te cudowne dwa dni to nasze wspólne święto, czas wzrusze ,
zachwytu i radości.
W tym numerze będziecie mogli przeczytać relację z CFP 201
z Cake International Birmingham, gdzie również gościliśmy.

oraz

apraszamy do zapoznania się ze świątecznymi i noworocznymi
tutorialami, które przeznaczone są dla osób początkujących i tych bardziej
zaawansowanych. Mamy nadzieję, że zainspirują Was one do tworzenia
własnych wersji cudownych słodkości, które być może zagoszczą na
Waszych świątecznych stołach. Ten numer jest również bogaty w przepisy
na wypieki, o które prosiliście nas w wiadomościach.
Chciałabym przy okazji złożyć Wam wszystkim, Drodzy Czytelnicy,
pięknych i wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, aby przy Waszym
stole zasiedli przyjaciele, rodzina i znajomi, a czas ten był pełen miłości
i dobroci dla drugiego człowieka. Niech rok 201 przyniesie Wam zapał
i natchnienie do tworzenia i rozwijania pasji. Dziękujemy bardzo, że
jesteście z nami. Dobrych świąt i magicznego nowego roku

edaktor prowadząca
inga Jakimowicz
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Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy
grudzień 2017

SMAKI BOŻE
NARODZEN GO
IA

Miłość w biznesie
Z Chlebodawcą o chlebie
Wyższość piernika
nad świątecznymi wypiekami
w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

Pierwsza Polka na Cake Designers World Championship 2017

Jowita Woszczyńska
w światowej czołówce dekoratorów
tylko

149 zł

Receptury:
Tort skarby Ziemi
Babka korzenna z orzechami i migdałami
Tort miodowy Baileys z białym makiem
Piernikowe bombki
Lodowa fuzja smaków – czekolada, kawa, krupnik & imbir
Klasyczny tort Napoleon
Deser: Prezent na Gwiazdkę
Panettone
Ciasteczka imbirowe
Kulebiaczki ze słodką kapustą
Sernik z makiem
Świąteczne ciasto drożdżowe Santa Teresa
Mille-feuille z kremem czekoladowym i rokitnikiem
Monoporcja Daquas makowe
Kranzt – duma Izraela w wersji makowej
Tort korzenny z whiskey
Piernik z kremem kasztanowym i powidłami
Polvorony Ducha Świętego
Tort cytrynowo-porzeczkowy Złoty pył
Czerwone korale
Piernik
Blackcurrant mousse
Strucla amaretto
Ciastka świąteczne
Kruchy piernikowy tort z kremem
Ciasto świąteczne z cytrusową nutką
Babeczki z perłą
Tutorial: POProstu magia świąt

prenumerata roczna
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The Best of Cake Festival Poland 2017

Mistrzyni
małej formy
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Rozmawiała
Anna Kania

wywiad
W przypadku
gnieszki Paczóskiej
małe elementy dekoracyjne są
nie tylko piękne, zdradzają też wielki
talent dekoratorski autorki. W zaciszu
swojej pracowni Planeta Tortów
gnieszka stworzyła 0 centymetrową
gurkę czarownicy z turbomiotłą,
która stanęła na podium Cake Festival
Poland 201 jako najlepsza. I udowodniła,
że rozmiar nie ma znaczenia.
naczenie ma jednak perfekcja
i odwzajemniona
miłość do gurek.
nna ania Jak na autorkę najlepszej pracy spośród prawie 00 wystawionych na CFP 2017 podczas finału wykazałaś duże opanowanie. ni trochę nie wzruszył Cię werdykt jury?
gnieszka Paczóska To był dla mnie totalny szok, przez chwilę nie wiedziałam, co się dzieje. Dotarło to do mnie, kiedy
wręczono mi puchar, poczułam jego ciężar i zasypano mnie
złotym konfetti. W tym roku konkurencja w kategorii mała figurka, w której startowałam, była bardzo mocna, podobało mi
się dużo prac szczególnie te wykonane w technikach, jakich
nie używałam. Na tym tle oceniłam moją czarownicę gdzieś
pośrodku stawki. Byłam z niej zadowolona, wiedziałam, że ma
wartość, ale nie sądziłam, że będzie najlepsza, zostanie najwyżej oceniona. I aż tak spodoba się jury.
Po ogłoszeniu wyników rozmawiałaś z niektórymi jurorkami.
Z jakimi opiniami się spotkałaś?
urorki pogratulowały mi użycia wielu różnych technik i tego,
że praca była wykonana czysto, technicznie dobrze. Bardzo
się ucieszyłam z tych opinii. Kasią Osiecką śmiałyśmy się, że
mamy coś podobnego jak pozostałe jurorki jesteśmy pedantyczne w wykonywaniu swoich prac. Faktycznie, chciałabym,

żeby wszystkie moje prace były perfekcyjne. awsze widzę
jakiś element, który można poprawić, ale staram się wyważyć
i nie przesadzić, żeby lepsze nie było wrogiem dobrego.
tym przypadku nie przesadziłaś! Obserwując małą czarownicę, zastanawiałam się, czy jesteś fanką fantasy?
Nie, nie jestem i nie szukam tam inspiracji. Moja czarownica
nie ma jednego wzorca, ale z pewnością bliżej jej do Pippi
Po czoszanki niż fantastycznej wiedźmy śmiech . Pomysły na
pracę rodzą się same a raczej długo się nie rodzą, tylko pojawiają się przed konkursem.
olisz działać pod wpływem małego stresu, kiedy adrenalina podkręca kreatywność?
Pewnie coś w tym jest. Po pierwszym Cake Festival Poland
wiedziałam tylko, że w tym roku zrobię ludzką postać. Czarownica przyszła mi do głowy na miesiąc przed konkursem.
Potem zaczęła się konkretyzować w zabawną sprzątającą
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T h e B e s t o f C a k e F e s t iv a l P o la n d 2 0 1 7 t o p r a c a
ogata szczegóły, per ekcyjna
ykonaniu
i po prostu piękna

postać, bo chciałam, żeby budziła pozytywne emocje. Szczegóły takie, jak
ubiór, turbomiotła, kuchenka z rozlaną
zupą, bałagan na podłodze, przychodziły etapami podczas tworzenia figurki.
Ostatni tydzie przed wyjazdem do Katowic był dla mnie bardzo intensywny.
o właśnie, przygotowania do konkursu musiałaś
pogodzić z pracą we własnej pracowni. Czy tylko brakiem
czasu podyktowany był wybór kategorii konkursowej mały element dekoracyjny mała figurka ?
Na co dzie nie narzekam na brak zajęć we własnej pracowni,
ale rzeczywiście lubię małe formy i lepiej się w nich odnajduję. Można w nich uwzględnić dużo więcej szczegółów.
dużo łatwiej zachować proporcje.
Też, ale podoba mi się to, że w mniejszej figurce poszczególne elementy widać od razu w tej formie łatwiej bawić się
szczegółami i skupić na nich uwagę. Natomiast w dużych formach łatwiej się zgubić.
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Opowiedz nam, jakie techniki pozwoliły Ci stworzyć to małe cudo?
Oprócz podstawowej techniki, czyli rzeźbienia, lepienia z masy cukrowej,
użyłam papieru waflowego. Posłużył mi
do tworzenia tekstyliów bluzki, kokardy,
rozwianej szarfy, skarpet i ściereczki. W przypadku masy cukrowej korzystałam z techniki zwanej kalejdoskopem polega ona na tym, że z masy cukrowej
zwija się ruloniki lub inne kształty, a z tych wycina się i wykleja różne wzorki. W ten sposób powstały ciekawe motywy na
spódnicy czarownicy. Połysku w oczach dodał lakier spożywczy, a w rozlanej zupie i wodzie izomalt. No i cała zabawa
z malowaniem za pomocą aerografu, pudrowanie, nakładanie barwników na mokro i sucho, lakierowanie.
gdzie miejsce na eksperymenty?
W piance. Potrzebowałam efektu spienionego środka do mycia podłóg. To wymagało ode mnie testów, po których pracownię pokrywała zielona maź.

wywiad
się torty przygotowywane dla rodziny. czasem coraz więcej
miałam pyta od znajomych, ale ja nie wyobrażałam sobie,
jak miałabym robić torty na większą skalę we własnej kuchni.
tąd pomysł na autorską pracownię?
Tak, ale nie zdecydowałabym się na ten krok, gdyby nie mój
mąż. Tak naprawdę to on zachęcił mnie, żebym profesjonalnie zajęła się dekorowaniem tortów.

Agnieszka Paczóska yjec ała z ato ic z tytułem najlepszej dekoratorki
CFP 201 i licznymi nagrodami

Zdradzisz nam, co to było?
Mogę jedynie powiedzieć, że była w tym żelatyna spożywcza,
a cała reszta niech zostanie moją słodką tajemnicą uśmiech .
W eksperymentowaniu najlepsze jest to, że do ko ca nie
wiesz, jaki efekt osiągniesz, a potem się okazuje, że wyszło
fajnie.
aptem rok temu zaczęłaś przygodę z konkursami na
CFP. Jak długo trwa przygoda z tortami i własną pracownią? Od czego się zaczęło? czym zajmowałaś się przed
sugarcraftingiem?
Sko czyłam studia dziennikarskie, byłam redaktorką w T N2 ,
ale po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że redagowanie
newsów nie jest mi pisane. Potrzebowałam ciekawszych wyzwa twórczych. I tu nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że od dziecka interesowałam się zabawami plastycznymi, więc jak zobaczyłam torty w stylu angielskim, to coś się we mnie zapaliło.
Pierwszy tort zrobiłam cztery lata temu na urodziny mojego
chłopaka, obecnie męża, który uwielbia motocykle. Wymodelowałam figurkę mężczyzny na motocyklu z własnoręcznie
zrobionej masy cukrowej. Tort wszystkim się podobał i smakował, powiedzmy, że na tamten czas byłam bardzo zadowolona. Teraz wolałabym o nim zapomnieć śmiech , ale niewątpliwie ma dla mnie wartość sentymentalną. Potem pojawiały

Od razu dałaś się przekonać?
Musiałam być pewna, że tego chcę. Przez chwilę pracowałam w jednej z małych warszawskich cukierni, żeby zobaczyć
tę pracę od środka i sprawdzić, czy będzie mi się podobało.
Wiadomo, że hobby i codzienna praca to dwie różne bajki.
Dopiero w cukierni tak naprawdę zakochałam się w tym, co
robię. I wtedy z mężem stwierdziliśmy, że może już czas na
własną pracownię.
Jak wyglądały Twoje początki? Jak rozwinęła się Planeta
Tortów?
Początkowo miałam mało zamówie , zresztą nie chciałam od
razu rzucać się na głęboką wodę, żeby podołać pracy i zrobić wszystko perfekcyjnie. czasem zlece na torty przybywało, więc zaczęliśmy szukać pracowników. Planeta Tortów funkcjonuje już trzeci rok, w zarządzaniu firmą pomaga mi mąż.
Oprócz mnie pracuje jeszcze 5 osób. obimy głównie torty
w stylu angielskim, począwszy od tortów weselnych, okazjonalnych, a ko cząc na dziecięcych, których mamy najwięcej.
a kocham robić figurki.
Czy masz ulubionych mistrzów, których styl najbardziej do
Ciebie przemawia?
Początkowo nie zwracałam uwagi na nazwiska, tylko szukałam tego, co mnie interesowało przeglądałam prace bardzo wielu autorów i z różnych dziedzin, szukając rozwiąza
dla masy cukrowej, izomaltu, papieru waflowego. Dużo testowałam. czasem autorytetem w modelowaniu figurek i twarzy stał dla mnie rosyjski dekorator Denis uev. estem pod
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Przygoda z konkursami dla Agnieszki Paczóskiej zaczęła się od Cake Festival Poland 2016 i jak przyznaje,
nigdy go nie opuści

wrażeniem tego, jak potrafi uchwycić w rzeźbie proporcje
ludzkiego ciała, zarys mięśni i ruch. Bardzo lubię styl Silvii Mancini, która genialnie odwzorowuje zabawne emocje
swoich komiksowych postaci. Cenię sobie również Katarzynę Osiecką za jej przepiękne, zalotne kobiece twarze, takie
do zjedzenia.
Zaczęłaś od figurki z masy cukrowej, figurka pozwoliła Ci
zwyciężyć w Cake Festival Poland 2017. Czy teraz przyszedł czas na inne wyzwanie, inną formę ekspresji?
Figurki to dla mnie temat numer jeden, który nadal chcę
zgłębiać, a moim celem jest realistyczne przedstawienie
człowieka, łącznie z umięśnieniem. Dużo frajdy daje mi też
tworzenie wyimaginowanych postaci, w których można poszaleć. Sugarcrafting to nieustanna zabawa i ciągła nauka.
Obserwując niektóre prace konkursowe, mam wrażenie,
że dekoratorzy przy ich tworzeniu świetnie się bawili!
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Jednak nie po to biorą udział w prestiżowych wystawach,
żeby się bawić. Co Ciebie ciągnie do konkursów i jak wyglądają Twoje najbliższe plany z tym związane?
Dla mnie to niepowtarzalna okazja, żeby zrobić coś fajnego i wykazać się przed samą sobą. Tak naprawdę przygoda
z konkursami dopiero się zaczęła. Mój pierwszy to Cake Festival Poland 2016 i nie zamierzam go opuścić. W tym roku po
raz pierwszy startowałam też w konkursie dla profesjonalnych
dekoratorów i cukierników podczas Expo Sweet, gdzie zajęłam 5. miejsce. Mam nadzieję, że czas mi pozwoli, żeby wystartować tam ponownie, bo jak wiadomo, formuła jest bardziej
rozbudowana i wymagająca. Każdy z tych konkursów rządzi
się innymi prawami, ale każdy daje cenną naukę. Chciałabym
również pojechać na Cake International w Birmingham, może niekoniecznie od razu wystartować, ale poszukać inspiracji. Na pewno zobaczymy się na CFP za rok.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
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