
PETIT





IHAN UUTTA IHANUUTTA!

Valloittavat Condite Petit -tuotteet ovat 
saapuneet. Toinen toistaan ihanammat  
pienet herkut ovat näyttävän näköisiä,

pitkään säilyviä ja uskomattoman helposti 
valmistettavia. Takuuvarman onnistumisen 

salaisuus on huolella valituissa ja  
valmiiksi mitoitetuissa raaka-aineissa sekä 

yksinkertaisissa valmistusohjeissa. 



2400015 / Kuorrute valkoinen
6000103  / Macarons rasia pohja musta 200 kpl 
6000104 / Macarons rasia kansi musta 200 kpl 



Voi 2000 g
4200008 / K-kide sokeri 1000 g
1200011 / Vehnäjauho puolikarkea 3000 g
5500003 / Kokomunamassa 240 g
F00804 / Hirvensarvisuola 7 g
2400166 / Chococream punaiset marjat

Sekoita temperoitu voi, sokeri, hirvensarvensuola ja vehnä-
jauhot keskenään. Lisää lopuksi kokomunamassa. Painele  
taikina esimerkiksi vanerin päälle, peitä ja laita kylmään yöksi, 
jolloin taikinan käsittely on huomattavasti helpompaa.

Täytä pikkuleivät Chococream-täytteellä ja dippaa  
valkoiseen kuorrutteeseen.

Taikinan aukikaulaus n. 3 mm
Muotin halkaisija 35 mm
Paistolämpötila 180 °C
Paistoaika 5 min

Suklaakoriste:  
2400148 / Dobla Rose petals

HERRASVÄKI SENTÄÄN! 



77730KAK / Pralinirasia, pohja 8 musta 100 kpl 
77731KAK / Pralinirasia, kansi 8 musta 100 kpl 

2400073 / Dobla valkosuklaa konvehtiaihio

Täyte:
2400170/ Pralin Delicrisp sitruuna-marenki 400 g
2400168 / Covercream sitruuna 500 g

Kuorrute:
2400127 / Valkosuklaapisara 300 g
2400015 / Kuorrute valkoinen 500 g

Täyte:
Lämmitä Covercream täyte noin 35 asteiseksi ja sekoita joukkoon huoneenlämpöinen Delicrisp täyte.  
Tarkista lämpötila, ihanteellinen olisi noin 30 astetta. Pursota massapussin avulla täyte konvehtiaihioihin  
ja siirrä kylmään jähmettymään. 

Kuorrute:
Punnitse ainekset, sulata 45 asteiseksi ja sekoita sileäksi. Anna jäähtyä 30–35 asteiseksi. Dippaa täytetyt 
praliinit kuorrutteessa ja pyörittele hieman leivinpaperin päällä, jotta saat ylimääräisen kuorrutteen pois 
praliinin pinnasta. Lisää haluamasi ripotteet pintaan. Nosta hetkeksi kylmään ottamaan kiilto. Koristele 
halutessasi maitosuklaaraidoilla.

VALKOSUKLAA-SITRUUNAPRALINI



MAITOSUKLAA- 
KARAMELLIPRALINI

2400074 / Dobla maitosuklaa konvehtiaihio

Täyte:
2400171 / Pralin Delicrisp karamelli 500 g
2400167 / Chococream suolakaramelli 500 g

Kuorrute:
2400128 / Maitosuklaapisara 300 g
2400014 / Kuorrute vaalea 500 g

Täyte:
Lämmitä Chococream täyte noin 35 asteiseksi ja 
 sekoita joukkoon huoneenlämpöinen Delicrisp 
täyte. Tarkista lämpötila, ihanteellinen olisi noin  
30 astetta. Pursota massapussin avulla täyte  
konvehtiaihioihin ja siirrä kylmään jähmettymään. 

Kuorrute:
Punnitse ainekset, sulata 45 asteiseksi ja sekoita 
sileäksi. Anna jäähtyä 30-35 asteiseksi. Dippaa 
täytetyt praliinit kuorrutteessa ja pyörittele hieman 
leivinpaperin päällä, jotta saat ylimääräisen kuor-
rutteen pois praliinin pinnasta. Lisää haluamasi 
ripotteet pintaan. Nosta hetkeksi kylmään otta-
maan kiilto. Ripottele halutessasi digestive rouhetta 
(36509) koristeeksi ennen suklaankuorrutteen 
jähmettymistä.

TUMMASUKLAA- 
MERISUOLAPRALINI

2400072 / Dobla tummasuklaa konvehtiaihio

Täyte:
102475 / Tumma tryffeli 450 g
2400169 / Pralin Delicrisp tummasuklaa 600 g 
F00135 / Merisuola hienokiteinen 18 g

Kuorrute:
2400132 / Tummasuklaapisara 300 g
2400013 / Kuorrute tumma 500 g

Täyte:
Lämmitä tryffeli noin 35-asteiseksi ja sekoita jouk-
koon huoneenlämpöinen Delicrisp-täyte ja suola. 
Tarkista lämpötila, ihanteellinen on noin 30-astetta. 
Pursota massapussin avulla täyte konvehtiaihioihin 
ja siirrä kylmään jähmettymään. 

Kuorrute:
Punnitse ainekset, sulata 45-asteiseksi ja sekoita 
sileäksi. Anna jäähtyä 30-35-asteiseksi. Dippaa täyte-
tyt praliinit kuorrutteessa ja pyörittele hieman leivin-
paperin päällä, jotta saat ylimääräisen kuorrutteen 
pois praliinin pinnasta. Lisää haluamasi ripotteet 
pintaan. Nosta hetkeksi kylmään ottamaan kiilto. 
Pyörittele halutessasi pralinit kaakaojauheessa.



6000103 / Macarons-rasia, pohja musta 200 kpl 
6000104 / Macarons-rasia, kansi musta 200 kpl 

Tiesitkö, että…
…petit-leivonnaiset on lisätty leipuri-kondiittori –tutkinnon 
opintokokonaisuuteen vuodesta 2021 alkaen.



2400162 / Macarons-mix 1000 g
Vesi 180 g
1440 / Väri vihreä 20 g 

F00046 / Kaneli jauhettu

33126 / Valmis kreemi luxus 500 g
KK13021 / Vihreä omenapasta 55 g

Punnitse macarons mixin ainekset pataan ja sekoita lavalla.  
Annostele seos massapussiin ja pursota kiekoiksi, varo jättämästä 
huippua pursottaessa. Ripottele kanelia hieman koristeeksi  
kuorien päälle heti, sillä pinta kuivuu nopeasti. Anna kuivua  
ennen paistoa ja lopulta paista. 

Vaahdota valmis kreemi ja mausta omenapastalla.  
Pursota täyte kuorien väliin.

Taikina lämpötila 25–30 °C
Sekoitusaika 5 min
Tylla 10 mm
Kuoren halkaisija n. 35 mm
Kuorien kuivatus 20–30 min
Paistoaika 11 min
Paistolämpötila 150 °C

Kate kohdallaan
Petit-tuotteissa on maun lisäksi myös 

kate kohdallaan. Tuotteet ovat
nopeita valmistaa, kuluttajahinta on 

perusleivonnaisia korkeampi ja  
tuotteiden hävikkiriski on hyvin pieni.

OMPPUMACAREENA



Tiesitkö että…
…petit-tuotteiden säilyvyys, muokattavuus 
ja trendikkyys ovat ihan omaa luokkaansa.

6000105/ Leivosrasia ikkunallinen ruskea 180x110x50 mm  250 kpl 
75995KAK / Paperikapseli 35x19mm valkoinen 1000 kpl 
2400164 / Suklaalastu valkoinen
2400162 / Suklaalastu tumma



APPLARIMUHVI

1400 / Suklaamuffins-mix hipuilla 1000 g
3200050 / Rapsiöljy 400 g
Vesi 400 g
3880 / Appelsiiniremonssi 300 g

Punnitse kaikki ainekset sekoituspataan  
ja sekoita massa sileäksi lavalla. Annostele 
 kapseleihin massapussin avulla ja paista.

Sekoitusaika 2+4 min
Taikinapaino 18–25 g
Paistolämpötila 180 °C
Paistoaika 5–6 min

VANIMUHVI
93790810 / Muffins mix LF 1000 g
3200050 / Rapsiöljy 400 g
Vesi 400 g
4323 / Vaniljanmakuinen remonssi 400 g

Punnitse kaikki ainekset sekoituspataan  
ja sekoita massa sileäksi lavalla. Annostele  
kapseleihin massapussin avulla ja paista.

Sekoitusaika 2+4 min
Taikinapaino 20–25 g
Paistolämpötila 180 °C
Paistoaika 6–7 min



puh. 02 4365 900 
tilaukset@condite.fi

#makujajokaiseenruokapöytään
#yhdessäolemmeenemmän

#conditeoy


