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Torty z jadalnymi zdjęciami hitem
Izabela Żbikowska
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Hitem tegorocznych przyjęć komunijnych stają się torty pokryte z wierzchu jadalnymi
zdjęciami

Coraz więcej cukierni wprowadza do swej oferty tory ze zdjęciami. Ale tam trzeba też kupić ciasto, my jako jedyni w Polsce wysyłamy
same jadalne zdjęcia - chwali się Marek Nos, szef firmy Maretronic,
na co dzień zajmującej się drukowaniem, reklamą i multimediami.
Pomysł zauważyli na Zachodzie. Okazał się dziecinnie prosty. Do
zrobienia jadalnego zdjęcia potrzeba bowiem tylko trochę wody,
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skrobi ziemniaczanej i oleju roślinnego. Z tych składników powstaje
papier opłatkowy, na którym drukuje się kolorowymi barwnikami

Marek Nos projektuje jadalne
zdjęcia

spożywczymi na specjalnie przystosowanej drukarce.

By umieścić takie zdjęcie na torcie, wystarczy przyłożyć je do warstwy posmarowanej kremem, który
działa jak klej. Jeśli format nie pasuje, można przyciąć zdjęcie nożyczkami.
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Gotowe fototorty należy nakładać na ciasta godzinę lub dzień przed serwowaniem. - Ponieważ po
nałożeniu zdjęcie pod wpływem wilgoci z ciasta zacznie trochę pękać, ale po paru godzinach znów
dojdzie do formatu pierwotnego - wyjaśnia Nos. Zamówienia na fototort można składać przez internet
lub w cukierniach współpracujących z firmą, zarówno w całej Polsce, jak i za granicą. - Wysyłaliśmy już
nasze fototorty do Szwecji, Austrii, Holandii i USA. Docieramy wszędzie, bo internet nie ma granic -
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mówi Nos. Wykonuje również zamówienia dla firm, np. teraz przygotowują jadalne zdjęcia na torty z
logo linii lotniczych Wizzair z okazji jubileuszu firmy.
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Najczęściej jednak z usług korzystają rodzice, którzy zamawiają tort ze zdjęciem dziecka lub jego

1. Twórcy strony napisy.org -

ulubionym bohaterem z bajki. Obecnie jadalne zdjęcia są zamawiane najczęściej na torty komunijne,
ale też na weselne. - Klient przesyła do nas zdjęcie, tekst i dane. My robimy z tego projekt, po
akceptacji klienta drukujemy - wyjaśnia Nos.
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Firma drukuje zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, w formacie A4 lub A5. Kształt może być dowolny, np.
serce, koło itd. Koszt jednego zdjęcia zależy od formatu i wynosi od 10 do 20 zł.

4.

Zdjęcie, przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, może przetrwać 8 tygodni.
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