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CUPCAKES & WHOOPIES 

Rețete și accesorii pentru prăjituri 

15 rețete – 10 ani + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuprins: 
 
Capitolul 1: Reţete de bază pentru Cupcakes şi Whoopies 
 

Reţeta 1: Magdalene 

Reţeta 2: Brownies 

Reţeta 3: Prăjitură cu lămâie 

Reţeta 4: Muffins cu fulgi de ciocolată 

Reţeta 5: Cozonac 

Reţeta 6: Prăjituri pufoase Genoise 

Receta 7: Whoopies de vanilie 

Receta 8: Whoopies de ciocolată 

Receta 9: Prăjituri Whoopies 

 

Capitolul 2: Decoraţiuni 
 

Reţeta 10: Cremă de unt 

Reţeta 11: Zahăr colorat 

Reţeta 12: Pastă de zahăr 

Reţeta 13: Marţipan 

Reţeta 14: Modelarea 

Reţeta 15: Mini merengue 

Conținutul pachetului: 

 1 suport pentru prăjituri  

 1 seringă cu 8 forme 

 2 forme de tăiat prăjituri, de metal  

 2 forme mari de tăiat prăjituri, cu mâner de 
apăsat   

 3 forme mici de tăiat prăjituri, cu mâner de 
apăsat   

 15 forme mici pentru cupcake  

 15 forme mari pentru cupcake 

 1 instrument de tăiat 

 

Cum se utilizează seringa de patiserie: 

1. Umpleţi seringa prin deşurubarea părţii de sus  

2. Ţineţi seringa de capăt şi împingeţi crema cu pistonul 

3. Deşurubaţi partea de jos a seringii pentru a schimba 

capătul acesteia (există mai multe forme) 
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Capitolul 3: Idei de decorare 
 

Capitolul 1: Reţete de bază pentru Cupcakes şi Whoopies 

 

Reţeta 1 – Magdalene 

Ingrediente: 
 

- 1 ou 
- 55 g zahăr pudră 
- 80 g faină 
- 2 linguri de lapte 
- 1 pliculeţ de zahăr vanilat 
- 30 g unt topit 
- 1 linguriţă praf de copt 
- ½ linguriţă suc de lămâie 
- 1 praf de sare 

 
1) Topiţi untul şi puneţi-l deoparte. 
2) Amestecaţi ouăle, cele 55 g de zahăr şi zahărul vanilat. 
3) Apoi adăugaţi sucul de lămâie şi cele două linguri de lapte. 
4) Adăugaţi 80 gr faină, apoi linguriţa de praf de copt, praful de sare şi amestecaţi bine. 
5) Adăugaţi untul pe care l-aţi topit în prima fază şi apoi amestecaţi până obţineţi o cremă omogenă. 
6) Puneţi 3 linguri de compoziţie în formele mari. 
7) Puneţi două linguriţe din compoziţie în formele mici. 
8) Rugaţi un adult să vă preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Apoi coaceţi prăjiturile timp de 10 -15 minute. 
9) Lăsaţi prăjiturile să se răcească înainte de a le decora. 
 

Reţeta 2: Brownies 

Ingrediente: 
 

- 1 ou 
- 45 g zahăr pudră 
- 25 g făină 
- 40 g unt tăiat cubuleţe 
- 40 g ciocolată mărunţită 
- 15 g miez de nucă 
- 20 g fulgi de ciocolată 
- 1 linguriţă praf de copt 
- 1 praf de sare 

 
1) Topiţi cele 40 g ciocolată cu cele 40 g de unt la microunde, pentru 30-40 secunde. 
2) Spargeţi oul într-un bol, adăugaţi cele 45 g de zahăr pudră și amestecaţi timp de câteva minute. 
3) Adăugaţi untul topit şi ciocolata şi amestecaţi foarte bine. 
4) Apoi adăugaţi cele 25 g faină, praful de sare şi praful de copt. Amestecaţi totul bine. 
5) Adăugaţi apoi 15 g miez de nucă şi 20 g fulgi de ciocolată. Trebuie să obţineţi un amestec omogen, lipsit de cocoloaşe. 
6) Puneţi 3 linguriţe din compoziţie în formele mari şi 2 linguriţe din compoziţie în formele mici. 
7) Cereţi ajutorul unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Apoi coaceţi prăjiturile timp de 15 minute. 
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Reţeta 3: Prăjituri cu lămâie 

Ingrediente: 
 

- 1 ou 

- 45 g zahăr pudră 

- 50 g făină 

- 30 g unt moale 

- zeamă de la jumătate de lămâie 

- 1 linguriță praf de copt 

- 1 praf de sare 

-  
1) Într-un bol amestecaţi împreună 45 g zahăr şi 30 g unt moale. 

2) Adăugaţi apoi oul şi zeama de lămâie. Amestecaţi împreună toate ingredientele. 

3) Adăugaţi 50 g faină şi o linguriţă de praf de copt şi continuaţi să amestecaţi. 

4) Puneţi 3 linguriţe din amestec în formele mari. 

5) Puneţi 2 linguriţe din compoziţie în formele mici. 

6) Rugaţi un adult să vă preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Apoi coaceţi prăjitura pentru 20-25 minute. Fiţi 

atent la prăjitură pe durata coacerii, sa nu se ardă. 

 

Reţeta 4: Muffins cu fulgi de ciocolată 

Ingrediente: 
 

- 1 ou 

- 45 g zahăr 

- 63 g făină 

- 60 ml smântână groasă 

- 3 linguriţe lapte 

- 1 lingură ulei 

- 30 g fulgi ciocolată 

- 1 linguriţă praf de copt 

- 1 praf de sare 

- ½ linguriţă zeamă de lămâie 

-  
1) Într-un bol amestecaţi 63 g faină, 45 g zahăr, o linguriţă praf de copt şi un praf de sare. 

2) Spargeţi un ou deasupra unui alt bol; separaţi albuşul de gălbenuş (lăsaţi albuşul în bol şi puneţi gălbenuşul în alt 

recipient) 

3) Rugaţi un adult să bată albuşul spumă tare, adăugaţi jumătate de linguriţă de zeamă de lămâie. Puneţi albuşul 

deoparte. 

4) Adăugaţi gălbenuşul, lingura de ulei, 3 linguri de lapte şi 60 ml de smântână groasă în primul bol (cel cu gălbenuşul) şi 

amestecaţi bine. 

5) Apoi, adăugaţi cu grijă albuşul cu o spatulă. 

6) În final, adăugaţi fulgii de ciocolată 

7) Puneţi 3 linguriţe din compoziţie în forme mari şi 2 linguriţe în forme mici. 

8) Cereţi ajutorul unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius, apoi coaceţi prăjitura 15 – 20 de minute. 
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Reţeta 5: Cozonac 

Ingrediente: 

 

- 1 ou 

- 50 g zahăr 

- 50 g făină 

- 50 g unt topit 

- 1 linguriţă praf de copt 

- 1 linguriţă zahăr vanilat 

- 1 praf de sare 

- 1 linguriţă zeamă de lămâie 

-  

1) Spargeţi oul şi separaţi albuşul de gălbenuş în două boluri separate. 

2) Adăugaţi 50 g zahăr, 50 g unt topit, 50 g faină, o linguriţă de praf de copt, praful de sare şi zahărul vanilat în bolul în 

care aţi pus gălbenuşul. Amestecaţi bine totul. 

3) Rugaţi un adult să bată albuşul spumă tare, până când nu cade din bol dacă întorci bolul. 

4) Adăugaţi albuşul bătut spumă în primul bol şi amestecaţi cu grijă. 

5) Puneţi 3 linguriţe din amestec în formele mari. 

6) Puneţi două ligurițe de amestec în fomele mici. 

7) Cereţi unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Coaceţi prăjitura 20-25 minute. 

 

 

Reţeta 6: Prăjituri pufoase Genoise 

 

Ingrediente: 

 

- 1 ou 

- 45 g zahăr 

- 30 g făină 

- 1 linguriţă praf de copt 

- 1 linguriţă zeamă de lămâie 

 

1) Spargeţi oul şi separaţi albuşul de gălbenuş în două boluri separate. 

2) Adăugaţi linguriţă de zeamă de lămâie în bolul cu albuş. Rugaţi un adult să bată albuşul spumă tare. 

3) Adăugaţi zahărul în albuşul bătut şi amestecaţi cu ţelul 1 minut. 

4) Folosiţi o lingură pentru a adăuga cu grijă gălbenuşul de ou, 60 gr faina şi linguriţă de praf de copt şi amestecaţi cu 

grijă ingredientele.  

5) Puneţi 3 linguriţe din amestec în formele mari. 

6) Puneţi 2 linguriţe de compoziţie în formele mici 

7) Cereţi unui adult să preîncălzească cuportul la 180 grade Celsius şi coaceţi 10 minute. 
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Reţeta 7: Whoopies de vanilie 

Ingrediente: 

 

- 1 ou 

- 50g zahăr pudră 

- 75 g făină 

- 50 g unt moale 

- 1 linguriţă aromă de vanilie 

- 1 pliculeţ zahăr vanilat 

- 1 pliculeţ praf de copt 

- 1 praf de sare 

 

1) Într-un bol amestecaţi împreună 50 g de unt moale şi 50 g zahăr pudră. 

2) Apoi adăugaţi oul şi amestecaţi bine. 

3) Adăugaţi apoi 75 g făină, pliculeţul de zahăr vanilat, linguriţa de aromă de vanilie, linguriţa de praf de copt. 

Amestecaţi bine! 

4) Pe o bucată de hârtie de copt desenaţi cu un creion un pătrat cu latura de 25 cm. Întoarceţi hârtia de copt şi aşezaţi 

compoziţia în pătrat. 

5) Cereţi unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Odată ce s-a încins cuptorul, coaceţi Woopie în tavă 

pentru 10 minute. 

6) Când prăjitura este coaptă, folosiţi o formă de tăiat pentru a tăia cercuri mici. Aceste mici prăjituri se numesc “coji”.  

7) Lipiţi două coji între ele cu cremă de ciocolată şi apoi decoraţi! 

 

Reţeta 8: Whoopies de ciocolată 

Ingrediente: 

 

- 1 ou 

- 45 g zahăr pudră 

- 75 g  făină 

- 50 g unt moale 

- 25 g cacao 

- 1 linguriţă praf de copt 

- 1 praf de sare 

- Frişcă 

 

1) Într-un bol amestecaţi bine 50 g unt moale şi 45 g zahăr pudră. 

2) Apoi adăugaţi oul şi amestecaţi. 

3) Adăugaţi apoi 75 g faină şi o linguriţă de praf de copt. 

4) La final, adăugaţi 25 g cacao şi amestecaţi foarte bine toate ingredientele. 

5) Pe o bucată de hârtie de copt, desenaţi un pătrat cu latura de 25 cm cu un creion. Întoarceţi hârtia şi puneţi 

compozitia pe pătrat. 

6) Cereţi unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Coaceţi Woopie pe tavă 10 minute. 

7) Când este gata, tăiaţi cojile cu o formă de tăiat rotund. 

8) Lăsaţi cojile să se răcească şi apoi lipiți două coji cu cremă de ciocolată, formând un sandwich. 
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Reţeta 9: Prăjiturile Whoopie 

Ingrediente: 
 

- 1 ou 
- 80 g zahăr pudră 
- 90 g făină 
- 60 g unt moale 
- 2 linguri lapte 
- 1 linguriţă de praf de copt 
- 30 g fulgi de ciocolată 
- 15 g alune decojite 
- 1 praf de sare 
- Cremă de ciocolată 

 
1) Într-un bol amestecaţi 60 g unt moale şi 80 gr zahăr pudră. 
2) Adăugaţi oul şi amestecaţi apoi bine cu o lingură. 
3) Apoi adăugaţi 90 gr faină, 2 linguri lapte şi 1 linguriţă de praf de copt. Amestecaţi foarte bine. 
4) Adăugaţi 30 g fulgi de ciocolată şi 15 gr alune decojite. 
5) Desenaţi un pătrat cu latura de 25 cm pe o hârtie de copt şi apoi întoarceţi hârtia. Puneţi compoziţia în pătrat. 
6) Cereţi ajutorul unui adult să preîncălzească cuptorul la 180 grade Celsius. Coaceţi prăjitura 10 minute. 
7) Tăiaţi cojile cu o formă de tăiat în formă de stea. 
8) Lăsaţi-le să se răcească şi apoi lipiţi formele cu cremă de cicolata. 

 

Capitolul 2: Decoraţiunile 

 

Acum pentru că ați făcut deja prăjituri delocioase, este cazul să le decorăm! 
 

Reţeta 10: Crema de unt 

Ingrediente: 
 

- 150 g unt topit 

- 300 g zahăr pudră  

- 1 linguriţă de apă  

- Colorant alimentar (nu este inclus în kit) 

 

1) Puneţi 150 g unt moale în bol. Bolul trebuie să fie suficient de adânc pentru a evita împrăştierea compoziţiei. 

2) Cereţi ajutorul unui adult să bată untul cu un mixer. 

3) Treptat se adaugă zahărul până când zahărul şi untul se amestecă foarte bine împreună. 

4) Adăugaţi colorant alimentar dacă vreţi ca crema să aibă culori diferite 

5) Apoi umpleţi seringa de prăjituri şi ornaţi prăjiturile. 

 

 Dacă doriţi să obţineţi mici “moviliţe” din crema de unt, puneţi crema cu seringa de prăjituri până când 
“movilița” capătă înălţimea dorită. 

 Dacă vreţi să acoperiţi prăjitura complet, începeți ornarea din afara prăjiturii către interior. 

 Ce formă alegem? 



7 

 

Reţeta 11: Zahăr colorat 

Ingrediente: 
 

- Zahăr pudră 
- Colorant alimentar 

 
Cu 3 flacoane de colorant alimentar - roşu, galben şi albastru – puteţi crea orice culoare doriți! 

 
1) Într-un bol puneţi câţiva stropi de colorant alimentar peste zahărul glazurat pe care doriţi să îl coloraţi. Amestecaţi 
până când zahărul se colorează. 
2) Împrăştiaţi zahăr într-o tavă de copt şi cereţi ajutorul unui adult să preîncălzească cuptorul la 100 grade Celsius pentru 
20 minute. Zahărul ar trebui să se usuce şi să formeze mici discuri. 
3) După ce scoateţi discurile de zahăr din cuptor, puneţi-le într-un bol şi zdrobiţi-le cu o lingură. Veţi obţine zahăr colorat 
pe care îl puteţi presăra peste prăjituri! 
 

Rețeta 12: Pasta de zahăr 

Ingrediente: 
 

- 1 bezea 
- 70 g glazură de zahăr 
- 1 lingură de apă 

 
Odată preparată, pasta de zahăr se modelează exact ca şi plastilina. 
 
1) Puneţi bezeaua într-un bol cu o lingură de apă la cuptorul cu microunde pentru 20 secunde. Bezeaua se va umfla şi 
apoi se va topi.  
2) Puneţi 65 g zahăr peste bezea şi amestecaţi bine cu mâinile. 
3) Amestecaţi până când puteţi face o bilă care este uşor de modelat cu mâinile în ce formă vreţi. 
4) Apoi puteţi colora bilele cu colorant alimentar. 
5) Întindeţi pasta de zahăr cu un sucitor. Folosiţi diferite forme de tăiere pentru a face modele distractive. Puteţi de 
asemenea utiliza cuţitul pentru a face propriile forme! 
 

Reţeta 13: Marţipanul 

Ingrediente: 
 

- 60 g pudră de migdale 
- 65 g zahăr pudră 
- 1 lingură de apă 
- Colorant alimentar 

 
Marţipanul are textura similară cu pastă de zahăr, dar gust complet diferit. 
 
1) Într-un bol amestecaţi bine 60 g pudră de migdale şi 65 g zahăr pudră. 
2) Adăugaţi apoi o lingură de apă şi amestecaţi cu mâinile. 
3) Puteţi pune apoi colorant alimentar şi amestecaţi până când culoarea se omogenizează în compoziţie. 
4) Folosind un sucitor, întindeţi marţipanul între două foi de hârtie de copt. 
5) Lăsaţi marţipanul să se “odihnească” 10 minute. Astfel va fi mai uşor de tăiat. 
6) Utilizaţi diferite forme de tăiat pentru a face modele inedite. 
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Reţeta 14: Modelajul 

 
Folosiţi marţipanul sau pasta de zahăr pe care aţi preparat-o în reţeta precedentă pentru a face forme şi figuri haioase! 
 
Exemplu de floare 
 
1) Faceţi 6 mici bile de o culoare şi o altă bilă mică de altă culoare. 

2) Plasaţi cele 6 bile mici în cerc, lipindu-le între ele. 

3) Folosind o formă de tăiat, faceţi câte un semn în centrul fiecărei biluţe. 

4) Puneţi ultima biluţă în centru. 

 

Reţeta 15: Minimerengues (mini bezele) 

Ingrediente: 
 

- 1 albuş 
- 80 g zahăr pudră 
- 1 lingură zeamă de lămâie 
- Colorant alimentar 
-  

1) Puneţi într-un bol albuşul şi adăugaţi lingura de zeamă de lămâie. 

2) Rugaţi un adult să bată albuşul cu mixerul. 

3) Când albuşul începe să se întărească, rugaţi un adult să adauge câte puţin zahărul şi că continue să bată albuşul. 

4) Puteţi pune câte puţin din oul bătut (bezea) în diverse forme şi adăugaţi diferiţi coloranţi alimentari. 

5) Puneţi formele micuţe pline cu bezea în tava de copt. 

6) Rugaţi un adult să preîncălzească cuptorul la 120 grade Celsius. Coaceţi mini-bezelele 25 de minute. 

 

Capitolul 3: Idei de decorare 

Se referă la paginile 37, 38, 39 din textul în franceză (din instrucțiunile ilustrate din cutie). 
 
 
Avertismente! 
 

 

 
 
 

                 

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult. 

 

 


