
Szkolenie z tworzenia tortu 3D na stelażu ,,MUCHOMOR”

Szkolenie jednodniowe około 12 godzin zegarowych (czas ten jest orientacyjny i zależny od tempa 

pracy grupy).

Szkolenie kierowane dla osób POCZĄTKUJĄCYCH, ale również ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH.  

Skorzystać może każdy nawet bardzo początkujący.

Pracujemy na prawdziwym cieście (biszkopt+ganache).

Gotową pracę kursant zabiera ze sobą.

Każdy uczestnik otrzyma:

* W pełni wyposażone stanowisko do pracy (mata, fartuszek, narzędzia itp.),

* Stelaż,

* Wszystkie potrzebne surowce do wykonania pracy (masy, biszkopt, barwniki itp.),

* Notesik + długopis do sporządzania notatek,

* Pudełko do transportu szkoleniowej pracy,

* Obiad w cenie szkolenia,

* Kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (dostępne będą cały czas),

* Certyfikat ukończenia szkolenia (z numerem/identyfikatorem potwierdzającym udział w szkoleniu 

organizowanym przez instytucje szkoleniową),

* Na życzenie wystawiam fakturę (informacje o tym oraz dane do faktury proszę podać już przy 

wypełnianiu formularza zgłoszeniowego i wpłacie zadatku),

Na szkoleniu nauczysz się :

1. Tworzenia stabilnego stelaża i zabezpieczanie go do kontaktu z żywnością,

2. Jakich mas cukrowych i czekolad plastycznych używać do różnych elementów (omówimy 

właściwości mas dostępnych na rynku),

3. Rodzajów barwników spożywczych (jakie mamy rodzaje i kiedy stosować),

4. Jaki tynk jest najlepszy do tortów 3D,

5. W jaki sposób wygładzić perfekcyjnie tort na etapie tynkowania i okładania masą,

6. Co powinno znaleźć się, a co absolutnie nie w środku tortu 3D,



7. Organizacji pracy przy tortach przestrzennych,

8. Cieniowania na mokro i tworzenia efektu nakładania się kolorów,

9. Tworzyć jadalny mech,

10. Rzeźbić w torcie,

11. Łączyć ze sobą marsy cukrowe w niewidoczny sposób,

12. Pracy z makaronem ryżowym,

13. Tworzenia przestrzennych elementów dekoracyjnych (robak).

Cena szkolenia 1500 zł

Warunkiem wpisania na listę jest zapis przez stronę internetową (www.malwinafranczak.pl zakładka 

SZKOLENIA-> PLANOWANE) i wpłacenie zadatku w wysokości 300 zł. Sam zapis bez opłaconego 

zadatku nie zapewnia udziału w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt we wiadomości lub pod nr telefonu 721599100. 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

http://www.malwinafranczak.pl/

