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Szkolenie pn. „Dekorowanie wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem kremów” 

Termin szkolenia: 22 – 23 listopada 2021 r., godz. 8:00 – 15:00 
Miejsce szkolenia: Przemyska Karczma, ul. Mnisza 3, 37-700 Przemyśl 
Cena szkolenia: 1600 zł/1 osoba  
Dla kogo: Cukierników, piekarzy, kucharzy oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu 
cukiernictwa. 
 
Uczestnicy otrzymają:  

 Podstawowy sprzęt do wykonywania dekoracji – na własność. 
 Materiały szkoleniowe. 

 
Szkolenie przeprowadzone zostanie:  

 Przez doświadczonego i profesjonalnego szkoleniowca, eksperta w swojej dziedzinie, P. Barbarę Bassarę-
Poprawę. 

 Na profesjonalnym sprzęcie, dostosowanym do specyfiki danego szkolenia. 
 W formie warsztatowej, zakładającej czynny udział uczestników oraz dużą liczbę godzin zajęć praktycznych. 
 W małych grupach, umożliwiających efektywną pracą i maksymalizację efektów szkoleń. 

 
W efekcie ukończenia szkolenia Uczestnicy uzyskają: certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający nabycie 
kwalifikacji w zakresie sporządzania dekoracji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem kremów. 
 

Program szkolenia 
Dzień pierwszy 

Godziny Tematyka  

8:00-9:30 
 Niezbędny sprzęt do wykonywania dekoracji – omówienie i prezentacja. 
 Higiena pracy z kremami. 
 Surowce i zamienniki do produkcji kremów. 

9:30-9:45 Przerwa kawowa 
9:45-11:15  Technologia sporządzania kremów (maślany, z serkiem mascarpone, białkowy): teoria i praktyka. 

11:15-11:30 Przerwa kawowa 
11:30-13:00  Zastosowanie kremów do tynkowania ciast i tortów: teoria i praktyka. 
13:00-13:30 Przerwa obiadowa 
13:30-15:00  Wykonywanie ornamentów oraz liści. 

 
Dzień drugi 

Godziny Tematyka 
8:00-9:30  Barwienie kremów – rodzaje barwników: teoria i praktyka. 
9:30-9:45 Przerwa kawowa 

9:45-11:15  Nabłyszczanie kremów: teoria i praktyka. 
11:15-11:30 Przerwa kawowa 
11:30-13:00  Wykonywanie kwiatów pełnych oraz pąków (aster, rumianek, dalia). 
13:00-13:30 Przerwa obiadowa 
13:30-15:00  Przechowywanie kwiatów i innych ozdób wykonanych z kremów: teoria i praktyka. 
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Szkolenie pn.  

„Dekorowanie wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem kremów”  

poprowadzi: 

Barbara Bassara – Poprawa 
Właścicielka działającej od 32 lat Cukierni Bassara w Dębicy – specjalizującej się w ciastach i tortach artystycznych, 
uhonorowanej w latach 2018 i 2019 nagrodą w plebiscycie Orły Cukiernictwa. Pasjonatka smaku, dbająca 
o najmniejsze szczegóły w zakresie osiągnięcia perfekcji kompozycji, smaku i elegancji w dekoracji wyrobów. Ciesząca 
się ogromną estymą i uznaniem zarówno ze strony klientów, jak i uczniów i podopiecznych. Stawiająca na pierwszym 
planie jakość i dbałość o surowiec.  
Wybitny praktyk w obszarze cukiernictwa. Dyplomowany mistrz cukiernictwa, Egzaminator Rzeszowskiej Izby 
Rzemieślniczej na tytuł mistrza i czeladnika w zawodach cukiernik i kucharz. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
szkoleniowe i doradcze, w tym w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju oferty cukierniczej, 
wprowadzania innowacji, nowych produktów do oferty cukierni, restauracji. 

  

 
Kontakt w sprawie oferty: 

Magdalena Kusaj 
mkusaj@pap.rzeszow.pl 

tel. 880 382 131 
www.pap.rzeszow.pl 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 

 


