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Słodki smak imprezy
Kwiaty z masy cukrowej jak
żywe, czarne torty i ciasteczka
przypominające lody na patyku
– to tylko niektóre z pomysłów
na słodką imprezę.
O imprezowych trendach i inspiracjach opowiedziały nam Anna
Czelusta (Słodki Patent) i Klaudia
Głowacka-Olejniczak (Fajna
Babka), specjalistki od spersonalizowanych słodkości.
Torty na specjalną okazję coraz
częściej wyglądają jak małe dzieła
sztuki. Najbardziej widoczne jest
to na weselach. Pary młode zazwyczaj życzą sobie, żeby tort był dopasowany do stylu imprezy.
– Króluje cały czas styl rustykalny. Tort na takim weselu ma swoim
wyglądem odzwierciedlać naturę.
Najczęściej wybierane są torty seminaked, czyli z lekko prześwitującym
biszkoptem, udekorowane świeżymi owocami lub kwiatami – mówi
Klaudia Głowacka-Olejniczak.
Semi-naked powoli staje się weselną klasyką, ale pomysłów na zaskoczenie gości jest o wiele więcej.
– Ostatnio wykonywałam tort
w postaci monodeserów. Para młoda miała mały tort, który tradycyjnie pokroiła, natomiast każdy z gości dostał swój torcik w formie serca. Cieszy mnie, że coraz więcej
osób odchodzi od utartych schematów i chce pokazać siebie poprzez tort – stwierdza właścicielka
firmy Fajna Babka.

 Słodki stół od Fajnej Babki
Zdobienia tortów i ciast przybierają bardzo różne formy.
– Często panny młode chcą, żeby
tort nawiązywał do sukienki. Robię
więc dekoracje z masy cukrowej
przypominające kształtem koronkę
lub inny element stroju. Misterne,
nowoczesne ozdoby można uformować z papieru ryżowego, który
jest jadalny. Uwielbiam robić torty
z kwiatami. Są ponadczasowe i pasują na każdą okazję. Tort można
ozdobić kwiatami z masy cukrowej
albo żywymi. Do stylu rustykalnego pasują np. polne kwiaty, do glamour sprawdzą się piwonie – mówi
Anna Czelusta.
Coraz więcej par decyduje się
też na odważne i bardzo nowo-

Fot. arch. pryw.

 Cakesicles od Słodkiego Patentu

czesne czarne torty. Znajdziemy
je zarówno w ofercie Słodkiego
Patentu, jak i Fajnej Babki.
Anna Czelusta przyznaje, że najbardziej oryginalne torty robi dla
dzieci, np. na urodziny. Żeby zadowolić najmłodszego klienta, trzeba
wykazać się bajkową fantazją.
– Zazwyczaj są to torty zdobione figurkami z bajek, wykonanymi
z masy cukrowej. Niektórzy klienci
podrzucają tylko motyw, inni przychodzą z gotowym zdjęciem znalezionym w internecie. Robiłam
też torty wypełnione kolorowymi
drażetkami, które wysypywały się
po przekrojeniu. Dla dzieci to zawsze jest efekt „wow” – mówi właścicielka Słodkiego Patentu.

Fot. arch. prywatne

Coraz popularniejsze stają się
baby shower, czyli przyjęcia na cześć
przyszłej mamy. Także na nie przygotowuje się specjalne torty.
– Jeżeli znana jest płeć dziecka,
zamawiane są torty różowe lub
niebieskie. Gdy chcemy zrobić gościom niespodziankę, możemy postawić np. na biały tort z niebieskim biszkoptem w środku, który
widać będzie dopiero po rozkrojeniu – mówi Anna Czelusta.
A co torty skrywają w środku?
Najważniejsze są naturalne składniki. – Biszkopt bez wzmacniaczy
smaków, bez konserwantów i ulepszaczy, przekładany dobrej jakości kremami, powstającymi głównie na bazie belgijskiej czekolady
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z dodatkiem np. mascarpone. Są
też kremy-musy na bazie śmietany
i owoców. We wnętrzu tortu najczęściej znajdziemy też chrupiące
praliny – wymienia Anna Czelusta.
Smak można dopasować do swoich preferencji. – Zauważyłam, że
klasyka powoli schodzi na bok,
a wybierane są bardziej zaskakujące połączenia, takie jak słony karmel czy mango-marakuja – mówi
Klaudia Głowacka-Olejniczak.
Niezwykle popularnym dodatkiem do imprezowego tortu będzie
słodki stół, na którym znajdziemy
babeczki, minideserki, minipavlove, tartaletki i ptysie. Hitem są tzw.
cakesicles, czyli ciastka przypominające lody na patyku, wykonane
z ciasta typu blondie lub brownie.
– Przygotowanie słodkiego stołu
to nie tylko ciasto. W mojej usłudze jest też udekorowanie stołu
w stylu wesela. Trzeba dopasować
kwiaty, naczynia, dodatki – mówi
Anna Czelusta.
Słodki stół można umieścić w starym kredensie lub na przyczepce
małego samochodu. Niektóre aranżacje są naprawdę zaskakujące.
Po imprezie można podziękować gościom, wręczając im drobną słodycz. – Mogą to być makaroniki w różnych smakach, kruche
ciasteczka z personalizowanym
napisem czy też lizaki bezowe dla
najmłodszych łasuchów – radzi
Klaudia Głowacka-Olejniczak.
Po takich pysznościach aż chce
się zanucić gospodarzom przyjęcia:
„Słodkiego, miłego życia!”.
JOG
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Pomysł na prezent idealny?
Nie masz pomysłu na prezent?
Mamy rozwiązanie!

Otrzymałeś zaproszenie na przyjęcie? Super! Oznacza to, że twoja
obecność w życiu bliskich jest dla
nich ważna. Nawet jeśli organizatorzy nie oczekują niczego prócz
pojawienia się gości na ich uroczystości, warto pomyśleć o prezencie.
Czasem wystarczy przynieść butelkę wina czy bukiet kwiatów. Można
też wybrać coś spersonalizowanego,
np. poduszkę ze zdjęciem z rodzinnego albumu. Niektórzy twierdzą,
że tzw. koperta jako podarek to pójście na łatwiznę. Idealną alternatywą wydają się coraz popularniejsze
bony podarunkowe.
Na czym to polega? W sklepie
lub punkcie usługowym wpłacamy na kartę prezentową wybraną
przez nas kwotę, którą obdarowany może później wykorzystać, okazując otrzymany od nas voucher.
Dzięki temu możemy wybrać sklep
lub salon fryzjerski, ale pozostawiamy obdarowanemu dowolność
w ostatecznym wyborze prezentu.
– Bony podarunkowe są w salonie bardzo popularne. Praktycznie
codziennie sprzedajemy jakieś vouchery. Urodziny, imieniny, rocznice, wieczory panieńskie... Głównie
dla kobiet, chociaż zdarza się też
dla mężczyzn i wtedy najczęściej

 Podaruj bliskim odprężenie i czas dla siebie w YASUMI
są to bony na masaże lub zabiegi na twarz. Na karty prezentowe można wpłacić każdą kwotę,
od 100 zł w górę, na dowolną usługę, lub wykupić voucher na konkretny zabieg – mówi Milena
Orłowska z gabinetu kosmetycznego YASUMI przy ul. Harcerskiej 10.
Takie vouchery funkcjonują też
w studiach tatuażu. Największą popularnością cieszą się przed Bożym
Narodzeniem, walentynkami czy
Dniem Kobiet. Jaką kwotę najlepiej przeznaczyć na bon na tatuaż?
– U nas minimum to 100 zł, jednak na mały ciekawy wzór musiałoby to być 300-400 zł – zazna-

 Bon na tatuaż

Fot. YASUMI

cza Mariusz „Maniek” Gadziński
ze Studia Tatuażu Artystycznego
Fetish Tattoo, działającego
przy ul. Kutrzeby 5l/13. – Czasami
klient kupujący bon nie wie, jaki
wzór osoba obdarowana wybierze.
Rodzi się pytanie, jak to wycenić.
Dlatego lepiej na voucher wpłacić
trochę mniej, a ewentualnie potem
można dopłacić resztę. Zdarzyło
się, że ktoś kupił bon za 1000 zł,
ale najczęściej są to kwoty do 500 zł
– dodaje Maniek.
Klienci studiów tatuażu decydują się też na „dziary” okolicznościowe. – Bardzo często są to narodziny dziecka. Pary również ro-

Fot. Fetish Tattoo

bią sobie wspólne wzory – przyznaje Daniel Śmigielski, tatuator z DS
Tattoo przy ul. Kutrzeby 17a/33.
– Najczęstszymi motywami są imiona bliskich, daty narodzin dzieci,
motywy symbolizujące ważne wydarzenia – mówi z kolei M. Gadziński.
Zakup bonu jest też świetnym
pomysłem szczególnie w czasie pandemii, ponieważ nie tylko da radość obdarowanemu,
ale też wspomoże lokalne biznesy.
– W czasie największych obostrzeń
cała branża stanęła, ale zdarzało
się, że klienci po prostu w ramach
doraźnej pomocy wykupowali vouchery – zdradza Śmigielski.

W YASUMI karty podarunkowe sprzedawały się przez cały czas,
mimo ograniczeń. Termin ich ważności jest odpowiednio przedłużany, a po ponownym otwarciu salonów mogą być bez przeszkód wykorzystane.
Wszyscy nasi rozmówcy przyznają, że sami również obdarowują bliskich kartami podarunkowymi na różnego rodzaju usługi.
– To chyba najlepsza forma prezentu. Ludzie teraz mają niemal
wszystko i każdy może sobie kupić dowolną rzecz, dopasowaną do swoich potrzeb i upodobań.
Natomiast wszystkim brakuje czasu
wolnego. Właściwie dopiero jak już
ktoś jest postawiony przed faktem
dokonanym, bo dostaje taki voucher, to z chęcią z niego korzysta.
Klienci są wtedy bardzo zadowoleni i często przyznają, że sami by się
na zabieg nie zdecydowali. A jak
już mają bon, to znajdują tę chwilę dla siebie – twierdzi M. Orłowska.
– Voucher to bardzo dobre rozwiązanie. Czasami nie wiemy,
co kupić i łatwiej jest dać bon.
W przypadku tatuażu, jak ktoś
mówi nam, że chce sobie jakiś zrobić, opowiada o wymarzonym wzorze, często trudno mu wykonać ten
pierwszy krok. Bon podarunkowy
to ostateczny bodziec do zapisania
się na sesję – mówi D. Śmigielski.
A zatem, kiedy następnym razem
zostaniesz zaproszony na imprezę –
pomysł na prezent masz gotowy!
Wiktoria Kosmowska
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