Plan

2. halvår skoleår 2018-19
Brød og kager hold 1 & 2

Dato
24. januar

Uge
4

Tidspunkt

Fagområde

Fagaktivitet:

Sted

08.00-16.00

Dej

Vi skal bage lækre brød, som du får med hjem.
Du lærer om gær og hvordan dejen arbejder. Vi
lave også en lækker frokost pizza af vores
italienske dej.

Afgang fra Sct.
Georgsgården
Kørsel til EUC Nord
Og retur

Pizza

Heldag
Torsdag

13. februar

7

14.00-17.00

Medaljer

I dag skal vi lave en dansk klassiker, nemlig
medaljer. Det er en flødekage lavet på
mørdejsbunde med Creme , marmelade og
glasur.
Du skal selvfølgelig lave flot chokoladepynt til
dine medaljer.

Afgang fra Sct.
Georgsgården
Kørsel til EUC Nord
Og retur

27. februar

9

14.00-17.00

Macaroons

En lille klassisk delikatesse
I friske farver, sprød på ydersiden og blød
creme i midten… Det er dagens udfordring

--//--

6. marts

10

14.00-17.45

Gulerodskage

Moderne gulerodskage
Vi omformer den kendte gulerodskage

--//--

Og gør den mere festlig og giver den et tvist
med sød syltede gulerodsbånd

13. marts

11

14.00-17.45

20. marts

12

14.00-17.45

26. marts

13

08.00-16.00

Påskeæg

Lagkage

Påsken nærmer sig og op til påske er der ekstra
travlt i landets konditorier.
vil laver lækre påskeæg og laver en lille gave
pose du får med hjem.

--//--

Program følger… en overraskelse 😊

--//--

Du kan godt invitere gæster til i aften.

--//--

Du skal lave den smukkeste lille Påske lagkage
og du får i dag lov at prøve at arbejde med
glace

Heldag
Tirsdag

EUC Nord kommer senere med en invitation til ”Åbent Hus dag”, hvor forældre kan komme og se stedet
og hvad de unge har lavet på holdet. Datoen meldes ud senere
Kontaktlærer valgfag:
Cathrine Skjoldborg Viviano
Mobil: 7242 6587
Mail: csv@eucnord.dk
Hold navn

Antal elever

Undervisere

Brød & Kager 1

20

Sanna Iversen si@eucnord.dk

Brød & Kager 2

20

Morten Gaust mga@eucnord.dk

