
Odporúčaná receptúra Montana:

Suroviny (g) Montana
Montana 1000,0
Voda pitná 150,0 – 170,0
Tuk rastlinný 100 % 50,0

Odporúčaný technologický postup:

Modelovacia hmota základná: do nádobky 
šľahača si nadávkujeme Montanu, vodu a 100 % 
tuk, ktorý je vopred zmäknutý. Suroviny miešame 
pretínačkou pri najpomalšej rýchlosti do homo-
génnej a polotuhej konzistencie. Po vybratí z 
nádobky uložíme do pevnejšej fólie a necháme 
odležať pri izbovej teplote.

Poznámka: môžeme pohybovať s dávkou vody 
150 – 170 g – záleží na ďalšom použití hmoty. 
Montanu je možné taktiež spracovávať po 
vymiešaní a odležaní cca. 1 hodiny - v tomto 
prípade dávka vody musí byť iba 140 g.

Zo žiadnej inej zmesi nevytvoríte tak jed-
noduchým postupom toľko variácii rôznych 
atraktívnych výrobkov na všetky príležitosti.

Nie je to zázrak, je to Montana…

Sypká zmes vhodná na výrobu hmoty 
na poťahovanie a modelovanie. 
Montana je jedinečný výrobok na trhu, 
z ktorého v priebehu krátkej doby 
urobíte hotové zázraky!
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Použitie zmesi Montana:

•   drobné modelované výrobky pre deti 
(postavičky, zvieratká, ovocie, hračky atď.),

•  obľúbená bohatá kvetinová dekorácia 
slávnostných tort,

•  drobné ozdoby dezertov, rezov, rautových 
výrobkov a pod.,

• celoplošné poťahovanie tort a dezertov,

• rôznorodé využitie do kolekcií čajového pečiva,

• atraktívne dekoratívne výrobky.

Vlastnosti zmesi Montana:

•   kompletná zmes znamenajúca veľmi 
jednoduchú a rýchlu prípravu,

•  odpadá zdĺhavá doba navažovania 
jednotlivých surovín,

•  po zamiešaní nevysychá a pri dlhodobejšom 
skladovaní je možné spracovanie až po dobu 
niekoľkých dní,

•  zachováva si dlhú vláčnosť aj po pridaní 
kakaového prášku,

•  pri spracovaní – tvarovaní a modelovaní – je 
veľmi plastická,

•  homogénna hmota bez samostatných 
čiastočiek po jednotlivých surovinách,

• príjemne vonia a prirodzene chutí. 


