
ר 1 פ ס מ ה  צ ע

אירוח

 מחפשים רעיון למסיבת רווקות קצת אחרת? 
 מה דעתכן על חגיגת חינה חיננית ואינטימית? 

מהמזרח באהבה

| הפקה וסגנון: Petit Gateau, אירועי קונספט מתוקים  | צילום: אילן נחום 

ה חינ

הצבע קובע 
אחת ההחלטות החשובות שצריך לקבל לפני שמעצבים אירוע בכלל ושולחן מזנון בפרט 
הוא הצבעוניות שתלווה את ההפקה כולה ותיצור המשכיות. כך בונים תמהיל נכון של 
צבעים: 60% צבע מוביל )אנחנו בחרנו בזהב(, 30% צבע שני )אנחנו בחרנו בטורקיז(, 10% 

צבע שלישי )בחרנו בוורוד פוקסיה(. כך נוצרת הרמוניה צבעונית, במינון שנעים לעין.

ג



107

g המשך  l

5-2. יצירת אווירה
להת צריך כמובן  על המפה: את צבע המפה   8

השולחן  על  מניחים  שנבחרה:  לצבעוניות  תאים 
מפה חלקה בצבע הנבחר )אנחנו בחרנו בטורקיז(. 

באחד  בד(  )רצועת  ראנר  מניחים  מעל המפה   8

הצבעים שבחרתם, אפשר לבחור בד חלק או בד 
עם הדפס. 

ולא  נינוחה  אווירה  ליצור  כדי  השטיח:  על   8

רשמית באירוע כמו מסיבת רווקות, מומלץ לעצב 
הרצפה  על  פורשים  אלטרנטיבית:  ישיבה  פינת 

תשטיחים, בדים וכריות, בצבעים שנבחרו. על הש
השולחן,  מפת  לזה של  זהה  בד  להניח  ניתן  טיח 

וכך ליצור רצף. 

8 על הגוף: כדי להכניס את האורחות לאווירה 

אפשר להציע להן ללבוש בגדים ססגוניים בצבעי 
לה יקרות אפשר  ולא  יפהפיות  גלביות  תהשולחן. 

שיג בכל שוק בגדים שמכבד את עצמו. בתל אביב, 
ג'ורג'  קינג  ברחוב  מרשים  היצע  תמצאו  למשל, 
להתעטף  פשוט  אפשר  לחלופין,  בצלאל.  ובשוק 

בצעיף או בפיסת בד ססגונית, מעל לשמלה.

8-6. כלי הגשה 
8 רוח מזרחית: כדי להתאים את כלי ההגשה 

לקונספט של האירוע אפשר לעטר אותם בקלות 
תבעזרת עיטורים אוריינטליים: קונים בחנות יצי

על  השבלונה  את  מניחים  מתאימה,  שבלונה  רה 
תגבי צלחת קרמיקה לבנה ופשוטה )בשווקים ובח

נויות עודפים לציוד מטבח אפשר לקנות צלחות 
בה קרמיקה,  בצבעי  וצובעים  הזול(  בזיל  תכאלה 

תאם לצבעים שנבחרו. 

8 זהוב זה טוב: להשלמת המראה אפשר להפוך 

תאת כלי ההגשה )מסגרות של תמונות, קנקנים ופ
רחים מיובשים( למוזהבים – צובעים בעזרת תרסיס 

בצבע זהב )רצוי לרסס ולייבש באוויר הפתוח(. 

)מנז'טים(  נייר  עטרות  לקנות  אפשר  כן  כמו   8

בק או  עוגה  ריבועי  בתוכן  ולהניח  זהב  תבצבע 
לאוות. 

 

11-9. סידור השולחן
עניין  שייצור  מזנון  לעצב  כדי  הגובה:  על   8

ולא ייראה שטוח, מומלץ לשחק עם כלים בגבהים 
שונים. 

8 כך, למשל, אפשר להגביה את צלחות ההגשה 

שימורים  קופסאות  או  הפוכות  קערות  בעזרת 
בצבע תואם, ואפשר גם להפוך מסגרות פשוטות 

של תמונות לכלי הגשה.

משהו עמוק: כדי ליצור אשליה של שולחן   8

רחב ועמוק כדאי לקרב את השולחן לקיר ולתלות 
על הקיר אלמנטים שמתכתבים עם צבעי השולחן 

ועם הקונספט של המסיבה.

17-12. ברכות ומתנות
8 הדפס וגזור: בניסיון ליצור המשכיות 

לעיצוב האירוע מומלץ לעטר את מוצרי 
הנייר )הזמנות, כרטיסי תודה, שילוט 
לשולחן( בהתאם לצבעים ולקונספט. 

8 גוזרים כרטיסיות בריסטול בגודל הרצוי 

ומעטרים בעזרת שבלונות בעיטורים 
אוריינטליים.

8 לא מצאתם שבלונה מתאימה? תוכלו 

 www.petitgateau.co.il להיכנס לאתר
)קטגוריית "כתבו עלינו"(, להוריד קובץ 

PDF ולהדפיס את העיטורים שאתם 

 A3 רואים כאן, על דף בריסטול בגודל
)300 גרם( בבית דפוס.

 
8 הכרטיסים שהודפסו יכולים לשמש 

כהזמנה לאירוע, ככרטיסי תודה 
למשתתפות או ככרטיסי ברכה.

8 את הברכות תולים על "לוח 

משאלות" - צובעים מסגרת בצבע 
זהב, מותחים סרטים מצד לצד 

 ומחברים בעזרת נעצים. מצמידים 
את הברכות בעזרת אטבים קטנטנים.

8 הנרות הללו 

להשתלב  יכולים  בחינה  מעוטרים  קטנים  נרות 
לאורחים  סמלית  מתנה  ולשמש  באירוע  היטב 
המופיעים  )הנרות  המסיבה  בסיום   )give away(

בעמוד זה עוטרו על ידי אומנית החינה חן הני(.

21-18. פעילות
8 חשוב מאוד לצקת תוכן לאירוע, 

 ומה מתאים יותר למסיבת 
 רווקות אינטימית מאשר 
עיטורי חינה אומנותיים? 

8 אפשר להכין את תערובת החינה 

לבד ולצייר קעקועי חינה. 
 ראו סרטון באינטרנט

 )הקלידו במנוע חיפוש: 
"הדרכה, קעקוע, חינה"(.

8 ניתן גם להזמין אומנית חינה. 

לצילומי הפקה זו הזמנו את חן 
הני, שמציירת ביד חופשית )ללא 
שבלונות( ציורי חינה מדהימים, 

עיטורים מסורתיים, סמלים מהקבלה 
או כל דבר אחר שתבקשו ממנה. 

8 קעקועי החינה דוהים מעצמם בתוך 

שבועיים )אפשר לנסות להסיר אותם 
לפני כן בעזרת מים והרבה סבון(.
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 39-38
הדפסה על דפי סוכר

8 רוצים להכין קישוטים כאלה בדיוק? 

לקטגוריית   www.petitgateau.co.il לאתר  נכנסים 
קי  און  )לדיסק   PDF קובץ  ומורידים  עלינו",  "כתבו 
המופיעים  העיטורים  של  במייל(  אותו  שולחים  או 
סוכר",  בוטיק  )"מותק  מתמחות  לחנויות  פונים  כאן. 
הדוגמה המבוקשת  ומבקשים שידפיסו את  למשל( 

המודפ הדוגמאות  את  גוזרים   8 סוכר. דפי   על 
 פסות בעזרת מספריים ומדביקים אותן על 

בעזרת  עוגיות,  על  או  ביסקוויטים 
מעט ריבה מדוללת במים.

Petit Gateau, קייטרינג המתמחה באירועים מתוקים 
www.motek-cakes.co.il ,03-5613562 :'חומרים וציוד לאפייה: "מותק - בוטיק סוכר", טל
 www.chenheny.com ,052-3414782 'חן חינה", חוויה אותנטית של עיטורי חינה: טל"

כריות, בדים, כיסאות: "וילה מרוק", יהודה הלוי 110, ת"א, טל': 03-5620401

37-22. כיבוד
עיטור עוגות ועוגיות 

8 קונים שבלונה של עיטורים אוריינטליים )להשיג 

העוגה/עוגייה  על  אותה  ומניחים  היצירה(  בחנויות 
המצופה בבצק סוכר. 

8 מורחים על השבלונה שכבה של רויאל אייסינג 

ומ שצבעוני. מדובר בחומר שנראה כמו שפכטל, 
שמוהלים  אייסינג"  "רויאל  מאבקת  אותו  כינים 
סוכר"  בוטיק  ב"מותק  )להשיג  מים  במעט  אותה 

ובחנויות מתמחות לציוד אפייה(. 
 – מהעוגה  השבלונה  את  בזהירות  מקלפים   8 

והרי לכם קישוט.

סוכר,  בצק  מרדדים  בחמסות:  עוגיות  עיטור   8

שקורצים ממנו חמסות בעזרת חותכנים )להשיג בח
שנויות לציוד אפייה( ומניחים על העוגיות )שהכנ

תם לבד או קניתם(.

יצירה במרציפן 
באבקת  נעזרים  שמתרכך.  עד  מרציפן  לשים   8

סוכר כדי שלא יידבק למשטח העבודה. 
8 אפשר לצבוע אותו בגוון הרצוי בעזרת טיפות 

אחדות של צבע מאכל. 
8 צרים כדורים קטנים. פוחסים את הכדורים ומש

שטחים על תבליט, ואז מרימים בעדינות. 
8 להדגשת הדוגמה אפשר לפזר אבקת זהב. 

עיטור בעזרת אבקת זהב אכילה 
8 מניחים בצלוחית קטנה אבקת זהב אכילה, מוש

שסיפים מעט כוהל לאכילה )להשיג בחנויות לבי
שול ואפייה( ומערבבים. 

8 טובלים מכחול נקי בזהב המדולל וצובעים את 

בבצק  המצופה  העוגייה/העוגה  )או את  המרציפן 
מתאדה  האלכוהול  אחדות  שניות  בתוך  סוכר(. 

והזהב נותר על המרציפן. 

בונבונים עטופים 
שוקולדים  לרכוש  תוכלו  ממתקים  חנות  בכל   8

עגולים עטופים בניירות צבעוניים, וכן סוכריות 
גומי, מרשמלו או סוכריות. כל שנותר הוא להניח 

אותם בקערת הגשה ולהוסיף צבע לשולחן.

טארטלטים מקדאיף 
8 מערבבים שערות קדאיף עם חמאה מומסת )או 

שמן(, אבקת סוכר וטיפות אחדות של צבע מאכל 
ורוד פוקסיה. מניחים בתבניות שקעים. 

משטחים  פשוט  )או  תבנית  עוד  מעל  מניחים   8

מעלות(   180( בינוני  בחום  ואופים  לקלתיות( 
במשך דקות אחדות, עד שהאטריות קלויות. 

תותים  ומניחים  קצפת  מעל  מזלפים  מצננים,   8

)או כל פרי אחר(.

קאפקייקס מזוגגים 
8 אופים או קונים קאפקייקס ומזגגים אותם בעזש

רת קצפת עם מעט אינסטנט פודינג )כדי שהזיגוג 
לא יצנח(. 

8 מעטרים בסוכריות צבעוניות.

קאפקייקס

טארטלטים

אבקת זהב

 קישוטים 
מ"רויאל אייסינג"
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