
SLADKE DELAVNICE
Četrtek, 26. 5. 2016
Od 17:00 – 19:00 ure: OKRASIMO TORTICO (za otroke)
Otroci  bodo okrasili prav posebno, svojo tortico (na stiroporu). Na zabaven način bodo spoznali, kako se razvalja sladkorna
masa, s katero so velikokrat prekrite najlepše, predvsem pa zelo dobre tortice za različna praznovanja. Iz sladkorne mase
bodo izrezovali in oblikovali okraske, s katerimi bodo svoji tortici dali piko na i.

Petek,  27. 5. 2016
Od 12:00 - 13:00 ure: PRIKAZ IZDELAVE SLADKORNE ČIPKE (za odrasle)
Sladkorna čipka je na torti res nekaj čudovitega, prefinjenega.  Danes jo s primernim materialom in pripomočki lahko
izdelamo sami. Pokazali vam bomo način priprave sladkorne čipke iz sladkorne mase za čipke. Seveda se boste lahko v
izdelavi čipke preizkusili tudi sami.

Od 15:30 - 17:30 ure: IZDELAJMO CUP CAKE (MAFIN) IZ FILCA  (za otroke)
Otroci bodo s pomočjo  šivilje Serene izdelali svoj mafin.  Le tega bodo zlepili ali pa se morda preizkusili v spretnosti šivanja,
kar otroci zelo radi počno.

Od 18:30 – 20:00 ure: OSNOVE DELA S SLADKORNO MASO (za odrasle)
Preizkusili se bomo v valjanju in prekrivanju torte s sladkorno maso, barvanju le te in izdelavi enostavnih in preprostih
okraskov in figuric iz sladkorne mase.

Sobota, 28. 5. 2016
Od 10:00 – 12:30 ure: OKRASIMO CAKE POPS  (TORTICO NA PALČKI) (za otroke)
Delavnice bomo izvedli v  sodelovanju z A-PETIT. Že pripravljen cake pops bomo »potopili« v pisan ali čokoladni preliv za
cake popse, ki ga bomo skupaj pripravili (stopili). Cake popse bomo tudi okrasili. Kaj pa bo najlepše in najboljše? Na koncu
se bomo s svojo tortico na palčki tudi posladkali!

Od 16:00 – 17:30 ure: IZDELAJMO DARILNO ŠKATLICO ZA MAFIN (za otroke in odrasle)
Iz tanjše lepenke bomo po modelu izdelali simpatično darilno škatlico za mafin. Okrasili jo boste povsem po svojem okusu
in po svojih željah. 

Nedelja, 29. 5. 2016
Od 15:00 – 17:00 ure: SPECIMO VAFLJE


