Šentjur, 7.5.2021

VABILO
Vabimo vas na brezplačno 50-urno usposabljanje z naslovom

MODERNE SLADICE

CILJI USPOSABLJANJA:
V okviru usposabljanja bodo udeleženci:
•
•
•

izboljšali kompetence na področju priprave modernih oz. zahtevnih sladic,
krepili zmožnost prilagajanja potrebam domačega in evropskega trga dela ter
izboljšali učinkovitost in kakovost njihovega dela.

VSEBINE USPOSABLJANJA:
V okviru usposabljanja bodo udeleženci izdelovali zahtevne sladice, med drugim:
-

Macronsi (makroni) pistacija, pomaranča.
Temperiranje čokolade (oblikovanje pralinejev s pomočjo silikonskega modela, okus
mango in karamela, izdelava čokoladnega aranžmaja).
D3 sladice (hruška, jabolka).
Izdelava desertnih tortic (tortica z mehko sredico, sadne košarice, creme brulle,
indijančki).
Kvašeno listnato testo (francoski rogljički, sončnica).

IZVEDBA USPOSABLJANJA:
8 ur teoretičnega dela,
32 praktičnega dela,
10 ur samostojnega dela (samostojna priprava izdelka).
POGOJ ZA UDELEŽBO:
Udeleženci morajo ob prijavi imeti status zaposlene osebe (zahtevana izobrazba s področja
slaščičarsta, gostinstva, kuharstva, učitelji PP živilstva, gospodinjstva, status kmeta, turistične
kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo).
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ČAS IN KRAJ USPOSABLJANJA:
Usposabljanje bo potekalo med tednom v popoldanskem času, s pričetkom v ponedeljek,
31.5.2021 ob 14.uri v prostorih Šolskega centra Šentjur.

Usposabljanje bo potekalo med 14.00 in 20.00 uro (40 kontaktnih ur), in sicer v dneh:
ponedeljek, 31.5.2021 in 7.6.2021
torek. 1.6. 2021 in 8.6.2021 ter
četrtek, 3.6. 2021 in 10.6.2021.
Pogoj za dokončanje programa je še samostojna priprava sladic (10 pedagoških ur). Za
samostojno delo se prilagodimo želji kandidatov, ali v prostorih šole ali doma, in bomo termine
naknadno dogovorili.

PRIJAVE:
Število prijav je zaradi praktičnega dela v skupini omejeno na 12- 15 udeležencev, zato je
potrebna predhodna prijava na usposabljanje.
Prijavo in dodatne informacije o usposabljanju dobite na telefonski številki 03 746 29 04 ali na
elektronskem naslovu metoda.krizanec@sc-s.si.
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