
“Moje Wypieki Całkiem nowe przepisy!” Dorota Świątkowska
“Sztuka dekoracji cukierniczej” Międzynarodowa Szkoła Squires
Kitchen
“Tortowy ebook” Ula Stępniak
“Moje cztery pory roku” Iga Sarzyńska
“Dziewczyny z wypiekami” Małgorzata Nagat i Agata Stankiewicz
“Gotowanie dla geeków” Jeff Potter
“Chleb” Jeffrey Hamelman
“Szkoła Cukiernictwa. 100 przepisów szefa kuchni” Le Cordon Bleu
“Wafer Paper Cakes” Stevi Auble
“Dziewczyny z wypiekami. 4 pory roku.” Agata Stankiewicz i
Małgorzata Nagat
“Słodko” Yotam Ottolenghi, Helen Goh
„Jedz czekoladę i żyj 100 lat” Natasza Kotarska
"Sugar fairy tales" Jowita Woszczyńska
“Tortowy ebook 2” Ula Stępniak

Kitchen Aid
Model Silvercrest SKM 600 B2 w kolorze białym
Model Silvercrest SKM 600 B2 w kolorze miętowym 
Model Silvercrest SKM 600 B2 w kolorze różowym
Model Silvercrest SKM 650 B2 w kolorze czarnym

Książki:

Robot planetarny:

Poradnik prezentowy

Mamy dla Ciebie rabat na zakupy 
w sklepach Słodka Pasja, Miniowe Formy 3D oraz To Się Nosi.

Z kuponem rabatowym “Cakeitpl” otrzymasz 
zniżkę na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/moje_wypieki
https://cakeit.pl/sztuka_dekoracji_cukierniczej
https://cakeit.pl/tortowy_ebook
https://cakeit.pl/moje_cztery_pory_roku
https://cakeit.pl/dziewczyny_z_wypiekami
https://cakeit.pl/gotowanie_dla_geekow
https://cakeit.pl/chleb_jeff_hamelman
https://cakeit.pl/szkolacukiernictwa
https://cakeit.pl/ksiazkawaferpapercakes
https://cakeit.pl/dziewczynyzwypiekami2
https://cakeit.pl/ksiazkaslodko
https://cakeit.pl/jedzczekoladekotarska
https://cakeit.pl/sugarfairytales
https://cakeit.pl/tortowyebook2
https://cakeit.pl/ka
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1bialy
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1mieta
https://cakeit.pl/robotsilvercrest600mieta
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1roz
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1roz
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1czarny
https://cakeit.pl/robotsilvercrestb1czarny
https://sklepslodkapasja.pl/
https://mf3d.com.pl/
https://tosienosi.eu/


Ranty cukiernicze
Folia rantowa
Talerz obrotowy
Skrobka Dorosiowe Ranty “japonka”
Skrobka brokatowa Miniowe Formy 3D

Nóż do biszkoptu
Ranty do żelek
Dyski do tynkowania
Tortowy alfabet
Ranty do ciast
Blaszka do pieczenia
Ranty do deserów
Mata silikonowa perforowana
Listwy dystansowe do wałkowania
Patera ozdobna - możesz kupić tutaj (ogromny wybór), tutaj (piękna
melamina), tutaj (ciekawe wzory), tutaj (fajne i tanie szklane) lub
tutaj (moje ukochane patery w skandynawskim stylu)
Formy silikonowe - możesz kupić tutaj lub tutaj
Rękaw cukierniczy i tylki

Mata silikonowa
Wałek do masy cukrowej

Zestaw podstawowych narzędzi do składania i tynkowania tortów

Inne przydatne narzędzia:

Podstawowy zestaw do masy cukrowej

Poradnik prezentowy

Mamy dla Ciebie rabat na zakupy 
w sklepach Słodka Pasja, Miniowe Formy 3D oraz To Się Nosi.

Z kuponem rabatowym “Cakeitpl” otrzymasz 
zniżkę na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/ranty
https://cakeit.pl/foliarantowa12
https://cakeit.pl/talerzikea
https://cakeit.pl/skrobka
https://cakeit.pl/skrobkaminiowe
https://cakeit.pl/noz
https://cakeit.pl/rantdozelek
https://cakeit.pl/dyskiminiowe
https://cakeit.pl/alfabetminiowe
https://cakeit.pl/rantciastaokragly
https://cakeit.pl/blachadr
https://cakeit.pl/rantydeser
https://cakeit.pl/mataperforowanaspmala
https://cakeit.pl/listwy
https://cakeit.pl/paterysuperwnetrze
https://cakeit.pl/pateryallegro
https://cakeit.pl/paterabarokko
https://cakeit.pl/paterapieknowdomu
https://cakeit.pl/pateranord
https://cakeit.pl/formysilikonowesp
https://cakeit.pl/formysilikongarneczki
https://cakeit.pl/rekawitylkogarneczki
https://cakeit.pl/mataduza
https://cakeit.pl/walek
https://sklepslodkapasja.pl/
https://mf3d.com.pl/
https://tosienosi.eu/


Skalpel 
Mata samogojąca
Masa cukrowa Saracino 
Barwniki 
CMC
Wykrawacze - różne wzory
Zestaw do wykrawania ludzików
Komplet do tworzenia jadalnych ozdób choinkowych
Zestaw do kamieniczek z szablonami
Wałki ze wzorem
Maszynka do mięsa
Blender
Waga kuchenna
Aerograf
Zestaw barwników do aerografu
System natryskowy do malowania
Drukarka do wydruków jadalnych
Komplet tuszy jadalnych
Palnik cukierniczy
Piękny kubek
Koszulka, bluza lub torba z nadrukiem
Szkolenia
Bony prezentowe (50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł)

*dla Twojej wygody na liście dodałam linki do produktów, które polecam.
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Poradnik prezentowy

Mamy dla Ciebie rabat na zakupy 
w sklepach Słodka Pasja, Miniowe Formy 3D oraz To Się Nosi.

Z kuponem rabatowym “Cakeitpl” otrzymasz 
zniżkę na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/skalpel
https://cakeit.pl/skalpel
https://cakeit.pl/matasamogojaca
https://cakeit.pl/masysaracino
https://cakeit.pl/masysaracino
https://cakeit.pl/barwnikizel
https://cakeit.pl/barwnikizel
https://cakeit.pl/cmc
https://cakeit.pl/wykrawacze
https://cakeit.pl/wykrawaczewiltonludziki
https://cakeit.pl/wykrawaczenachoinke
https://cakeit.pl/kamieniczki
https://cakeit.pl/walkiminiowe
https://cakeit.pl/maszynkazelmer
https://cakeit.pl/blender
https://cakeit.pl/wagakuchenna
https://cakeit.pl/aerograf
https://cakeit.pl/barwnikiaerograf
https://cakeit.pl/pistoletdozamszu
https://cakeit.pl/drukarka
https://cakeit.pl/jadalnetusze
https://cakeit.pl/palnik
https://www.facebook.com/emilia.bobenczyk.1/posts/2733628540229952
https://tosienosi.eu/sklep/kategoria/kobiety/torciary/
https://akademiatortu.pl/blog/gdzie-sie-udac-na-szkolenia-cukiernicze/
https://cakeit.pl/bonysp
https://cakeit.pl/bon50
https://cakeit.pl/bon100
https://cakeit.pl/bon200
https://cakeit.pl/bon300
https://sklepslodkapasja.pl/
https://mf3d.com.pl/
https://tosienosi.eu/

