
 

 

Панакота  (PANNA COTTA)  
Крем панакота, е традиционен италиански крем на млечна основа който се изпича във фурна по сложна 
домашна рецепта през последните  4 века.  
Крем пана кота стана един от най-известните сладкиши в целия свят. Недостатъкът на пана кота (както и 
за крем брюле),  е че традиционният начин на приготвяне е доста сложен и труден.  
(Рецепта на проготвяне на Пана кота: Варим 100гр. Мляко заедно с 600гр. Млечен крем и 60гр. Захар, като бъркаме 
непрекъснато. Когато сместта започва да набухва я сваляме от огъня и добавяме 2 листа /омекотен/ желатин които 
сме отпуснали  преди това в студена вода. Оставяме сместта на стайна температура като бъркаме докато се 
изстуди и изсипваме крема в дълбоки форми. Оставяме за 4 часа в хладилника. Традиционната пана кота във фурна 
е още по-сложна.) 
За да се приготви по традиционен начин крем пана кота  трябват около 4-5 часа без да е сигурно дали 
рецептата ще успее, тъй като трябва непрекъснато внимание от страна на сладкаря и опасност да се 
пресече  сместта. 
Отговор но този проблем дава Елевир. 
Пана кота на Елевир е готова смес приготвена по оригинална рецепта. Сместта е пастьоризирана и 
стерилизирана и с елементарни стъпки за много кратко време може всеки сладкар да има оригинален 
Крем пана кота, толкова порции колкото му трябват всеки ден, със абсолютно същото високо качество. 

Процедурата е елементарна: .   
 
1.   Поставете крем Пана кота в съд и затоплете  на слаб огън/водна баня/  до 30-35 оС докато да 
придобие течен вид. (Може  и на микровълнова печка.) Няма нужда да се вари. 
2 Слагате в шоли или форми  и оставяте за 20 минути на стайна температура. 
1. Поставете шолите в хладилника поне за 3 часа. 

      4.   Извадете ги от формите като ги потопите в хладка вода за няколко секунди и по желание   
            заливате с плодов или шоколадов сироп. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вкусът на крем Пана кота на Елевир ще е абсолютно същият като по традиционната рецепта и 
всеки ден с гарантирана стабилност.  
Обърнете внимание на състава на крем Пана кота на Елевир по спесификацията: 
Състав: Млечна сметана, захарен сироп, желатин, естествен аромат на ванилия. 
Всички суровини са естествени, пастьоризирани и стерилизирани, за да са напълно сигурни и безопасни и 
хомогенизирани като полуфабрикат, което осигурява стабилен резултат с лесни и елементарни стъпки.  
 

 
КРЕМ ПАНА КОТА НА ЕЛЕВИР Е ГОТОВА СЛАДКАРСКА ОСНОВА 

ЗА РАЗЛИЧНИ СЛАДКАРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Ако обърнете внимание към състава на пана кота  на Елевир /код. 221213/ ще забележите че става дума 

за оригинални суровини пастьоризирани, стерилизирани и хомогенизирани по идеален начин. 
Тази смес може спокойно да се използва за различни варианти мусове  и други сладкарски приложения 

като осигуряват на сладкаря лесно, стабилно и уникално производство. 
В серията De luxe line предлагаме такива приложения (сладкиши-десерт в чаши рецепта „BRAZIL”) 

 
 

    В рецепта „BRAZIL” на De luxe line се показва, как готовия крем Пана кота 
може да се свърже с всеки вкус Делипест на ФАБРИ 

                                                    с отлични резултати. 
 
 

 
Всеки сладкар може да освободи въображението си и да оформи собствените си приложения.  

 

 
 


