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 הולדת ילד זו סיבה נפלאה למסיבה, ואנחנו כאן כדי לחגוג. 
 אז הפקנו אירוע ביתי ומחמם לב:  בחרנו נושא        

 הקפדנו על שלושה צבעים       אפינו         ניפחנו        
טיגנו           קשרנו         וקישטנו

ם י נ מ ז ו מ ם  כ ל ו כ

בן ברית

 הכינו לפעוט מזכרת לכל החיים: מסגרו תמונה ובה תצלום שלו מיום האירוע, הדביקו בעזרת דבק דו־צדדי את הבגדים שלבש במסיבת הברית, 
כולל הכובע, הגרביים, הצמיד מבית החולים ואפילו את המוצץ. תלו את התמונה בחדרו וכך בכל פעם שתיכנסו תיזכרו ותתמוגגו 
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קונספט  מסיבות  שמפיקה  כחברה  מניסיוננו,   
עי ממתקים,  קונדיטוריה,  של  )שילוב  ־מתוקות 

 )www.petitgateau.co.il וסטיילניג  גרפי   צוב 
כדאי בשלב ראשון לבחור סקאלת צבעים לאירוע, 
החל  כולו,  האירוע  את  ותלווה  היטב  שתשתלב 

־בעיצוב השולחן, דרך בגדי בעל השמחה וכלה במ
־תנות לאורחים. אנחנו בחרנו בתכלת בייבי )בהש
ראת בגדי התינוק(, חום שוקולד, חום בהיר ולבן.

מובילים,  אייקונים  או  מוטיבים  לבחור  כדאי   
אנחנו  שונות:  בוואריאציות  עצמם  על  שיחזרו 
בחרנו בפנים של דובי, בטביעות כפות הרגליים 

של דובים ובבגד גוף של תינוק.

 קבלו את האורחים בדלת מקושטת: 
הצמידו לה אותיות עץ שמרכיבות את 

המילה "Baby", תלו בלוני הליום 
בצבעים מתאימים ופונפונים מבדי טול 
צבעוני )ראו הוראות הכנה בעמוד הבא(.

 הניחו בפינות שונות של מתחם האירוח, כמו 
גם על השולחן, דובי פרווה בגדלים שונים. קשטו 

־גם בעזרת צעצועי תינוקות וקוביות עץ בצבעו
חום  מעץ  הגשה  בכלי  והשתמשו  שבחרתם  ניות 

–  שמשדרים אווירה ביתית.

)או כל מילה אחרת(   הרכיבו את שם התינוק 
צמר  חוטי  בסרטים,  אותן  ולפפו  עץ   מאותיות 
בצבעים  אותן  צבעו  )לחלופין  רפיה  חוטי   או 

הרלוונטיים(.

 קנו בלוני הליום בצבעים שנבחרו 
איתם  להלך  הקטנות  לנסיכות  ותנו 

בין האורחים. 

 הלבישו את חתן השמחה בבגדים 
־שתואמים לאווירה. אנחנו מצאנו מכ

נסי קטיפה מתוקים עם אפליקציה של 
דובי מאחור. תראו כמה שזה חמוד.

יצירת אווירה

g

 הכינו שרשרת דגלונים: 
גוזרים משולשים מבריסטולים 
בצבעים המתאימים, מחוררים 

ומחברים בסרט. תלו אותה 
מעל השולחן.

 הניחו מפה גדולה בצבע 
חלק ועטרו אותה בצדי 

השולחן בסרטי בד שקופלו 
לצורת פפיון. הניחו על המפה 

הגדולה מפה קטנה יותר 
וצבעונית, כדי להדגיש את 
סקאלת הצבעים שנבחרה.

 עשו שימוש בסרטים בצבעי 
חום ותכלת מבדים שונים )סאטן 
מבריק, לבד, סרט משובץ ועוד(.
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 קונים או אופים עוגיות מקרון. מצמידים בע־
זרת מעט שוקולד למריחה אוזניים ופה ממטבעות 
שוקולד )או בצק סוכר( ומציירים עיניים בעזרת 
טושים על בסיס דיו אכיל. משחילים את המקרון 

על מקל סוכרייה וקושרים סרט כעניבה. 

 מניחים על קרקר מרובע פרוסה של גליל גבי־
נת צאן או מוצרלה )ליצירת פני הדובי(,  קורצים 
יותר לאוזניים, ומשתמשים  שני עיגולים קטנים 

בחמוציות או בצימוקים ליצירת העיניים והאף.

הכנת הכיבוד
  אופים עוגיות חמאה עגולות )או קונים ביסק־
וויטים עגולים( ומעטרים אותן בעזרת בצק סוכר:
ומד־ לבן שישמש כמצע  עיגול מבצק  1. לשים 
או  ריבה  דבש,  בעזרת  העוגייה  על  אותו  ביקים 

ממרח שוקולד.
ומבצק  דובי  של  פנים  חום  מבצק  יוצרים   .2
העוגיות  על  ומדביקים  תינוק,  של  בגד  תכלת 

)אפשר לעטר בעזרת פנינים מרויאל אייסינג(.
3. למשקיענים: קנו קופסאות קרטון קטנות עם 
מכסה שקוף והניחו את העוגייה כך שהפנים של 
הדובי יציצו מבעד למכסה, קשרו סרט בד בצידי 

הקופסה.

 הכינו לאורחים ערכה להכנת 
עוגיות שוקולד: לתוך צנצנת )בנפח 

1 ליטר( מכניסים שכבות הדוקות 
היטב בסדר הבא: 160 גרם סוכר חום 
כהה † 100 גרם סוכר לבן † 20 גרם 

קקאו † 170 גרם שוקולד צ'יפס † 
תערובת קמח )220 גרם קמח, 4 גרם 
אבקת אפייה, 4 גרם סודה לשתייה(. 

חומרים  להוספת  הכנה  הוראות  עם  פתק  צרפו 
־רטובים )ביצים, חמאה, שמן וכו'(. את מכסה הצנ

צנת כסו בבד וסרט והגישו לכל אורח את הערכה 
במתנה בצאתו מהאירוע.

 חנויות הממתקים בשווקים הן אוצר בלום של 
עטופים  שוקולדים  קנו  שונים:  בצבעים  מתוקים 
בצבעי תכלת וחום או מרשמלו בצבעים תואמים, 
או  פעמיות  חד  שקופות  בתבניות  אותם  והניחו 

בצנצנת זכוכית גדולה.

 קונים או אופים קאפקייקס, 
מצפים אותם בממרח שוקולד ומניחים 
שבבי שקדים )שיידמו טופרים(.  ומה 

 קיבלתם? טביעות כף רגל של 
דוב קטן. הוראות הכנה ל־36 עוגיות
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 מכינים עוגת שלוש קומות 
ומצפים אותה בזיגוז של 

בצק סוכר בשלושת הצבעים 
השולטים )בתצלום מימין(. את 
הקומה השנייה בתצלום ציפינו 

בנוסף בנייר סוכר מודפס 
עם נקודות. אפשר לעטר 

את העוגה בשרשרת דגלונים 
מבצק סוכר וכן בסרט בד.

 הושיבו על גג העוגה דובי מתוק שאפשר לאכול אותו.
מה צריך: בצק סוכר שוקולד, בצק סוכר לבן, קיסם ופצפוצי שוקולד. 

הוראות הכנה: א. לשים ומעצבים את כל חלקי הגוף, ממש כמו 
בעבודה עם פלסטלינה. ב. להכנת הראש - מצמידים את האוזניים לראש 

)הידוק והדבקה בעזרת טיפת מים(, מדביקים את הבצק הלבן במרכז 
הפנים ומוסיפים אף ועיניים מפצפוצי שוקולד. להכנת הגוף - מדביקים 

את הגפיים לבטן ונועצים קיסם במרכז הגוף )משאירים שליש ממנו 
בחוץ(. ג. מרכיבים בזהירות את הראש על הקיסם החשוף. ד. חורצים קו 

במרכז המצח בעזרת קיסם, חורצים פה וקושרים סרט לקישוט.

 סוכריות על מקל בצורת דובי: 
מכינים כדורי שוקולד, משחילים 
אותם על מקל סוכרייה, טובלים 

בשוקולד חלב מומס ויוצרים אוזניים, 
פה, אף ועיניים בעזרת מטבעות 

שוקולד או בצק סוכר.

 לראש הקרמבו מדביקים )בעזרת שוקולד 
למריחה( אוזניים ואף ממטבעות שוקולד.

 כך מכינים פונפוני טול לקישוט: מניחים )אחת 
על השנייה( שתי רצועות טול באורך מטר, תופרים 
במרכז הרצועות לאורכן תפר פשוט ומושכים את 
כיווצים. מסביב לנקודת הכיווץ  ליצור  החוט כדי 

gקושרים סרט בד - והרי לכם פונפון.

דגבא
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 עצה שלנו: ערכו שולחן נפרד 
לילדים. זה רעיון טוב לכל אירוע, 

ובטח כשמדובר במסיבה לכבוד 
הולדת תינוק במשפחה.

 

הב־ את  קשטו  ומוקה.  שוקו  משקאות  הכינו   
ובקשים  קבוקים/כוסות בסרטים בצבעי השולחן 

בצבעים תואמים. 

גדול,  אחד  פנקייק  מטגנים  דובי:  פנקייק   
מניחים מעליו פנקייק קטן יותר ושני פנקייקים 

־עגולים קטנים שישמשו לאוזניים. מוסיפים עי
־ניים ואף בעזרת עיגולי שוקולד צ'יפס ולא שוכ

חים להגיש סירופ שוקולד ומייפל.

שולחן ילדים

 כדי להעסיק את 
הקטנים הכינו להם מתנה: 

ערכת עבודה שכוללת 
עפרונות עץ ופנקס קטן. 

ארזו את הערכה במעטפה 
משרדית חומה וקשטו 

אותה בנייר תחרה, 
שמשמש להגשת עוגות.

 הניחו על השולחן קופסאות קרטון 
בשני צבעים )להשיג בחנויות למוצרים 

חד פעמיים( ושימו בתוכן הפתעות 
קטנות לילדים. אל תשכחו לקשור 

סרטי בד תואמים.

 Petit Gateau אירועי קונספט מתוקים ומארזי שי מעוצבים,
www.petitgateau.co.il, טל' 052-3848711, 054-3975228
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