ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ CAKES
ΌΛΗ Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΑ CAKES ΣΕ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ανακαλύψτε τον Εξειδικευμένο Κύκλο Εκπαίδευσης για Cakes με ενότητες που εστιάζουν σε βασικές
παρασκευές με μεγάλη εμπορική ζήτηση!
Tα μαθήματα είναι διαδραστικά και στόχο έχουν να εξειδικεύσετε τις γνώσεις σας σε βάθος στη
παρασκευή διαφόρων ειδών όπως υγρά, γεμιστά, νηστίσιμα, αλλά και toppings. Απευθύνεται σε
επαγγελματίες και ερασιτέχνες, φιλόδοξους νέους ζαχαροπλάστες, σε λάτρεις της ζαχαροπλαστικής και
όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Ιδανικό για στοχευόμενη εκπαίδευση προσωπικού, για επιχειρηματίες εστίασης και επαγγελματίες
ζαχαροπλάστες.
Τα Μαθήματα Μαγειρικής είναι αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας με ΦΕΚ 2677-Β/9-112011 και Αρ. Αδείας 2100469.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 5 εργαστηριακές εφαρμογές | 15 ώρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πρακτική
ΚΟΣΤΟΣ: 200€
ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ: έως 10 άτομα
ΠΟΝΤΟΙ: 100 (για κατόχους membership card)
*Εξαργύρωση 1 basic μαθήματος

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σημειώσεις προγράμματος
Βεβαίωση προγράμματος
Συμμετοχή σε συναντήσεις με παραγωγούς

Για τα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και μεγάλη ποικιλία
πρώτων υλών απαραίτητων για την πραγματοποίηση των μαθημάτων.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1: Βασικά cake
Βανίλια | Σοκολάτα | Pound cake λεμόνι |Λαδιού
ΜΑΘΗΜΑ 2: Υγρά cake
Bitter |Γάλακτος | Πορτοκάλι
ΜΑΘΗΜΑ 3: Γεμιστά cake
Red velvet cake | Cake Μπανάνα |Cake με κρέμα βανίλια σοκολάτα | Cake καρότο
ΜΑΘΗΜΑ 4: Νηστίσιμα cake
Cake με ταχίνι | Σοκολάτα | Αρωματικό (με καρυκεύματα και ξηρούς καρπούς)
ΜΑΘΗΜΑ 5: Muffins
Βανίλια | Σοκολάτα |Corn muffins | All brans
*Με τα ανάλογα frosting ή toppings
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
*Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την προκαταβολή.
* Σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.
*Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταθέσει ένα σεμινάριο σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί
ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευόμενων ή ανωτέρας βίας (θέματα υγείας, καιρού, τεχνικά προβλήματα,
επείγουσες συντηρήσεις). Ακόμα, έχει το δικαίωμα να αλλάξει εκπαιδευτή. Ο χρόνος κάθε μαθήματος ενδέχεται
να αυξηθεί ή μειωθεί, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων.
*Η σχολή δεν υποχρεούται να αναπληρώσει μαθήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι
μαθητές.

Κλείστε ραντεβού με την υπεύθυνη εκπαίδευσης, Ζητήστε να ενημερωθείτε για εκπαιδευτικά
προγράμματα και ημερομηνίες διεξαγωγής

Ενημερωθείτε για την Membership Card και τα προνόμια της
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