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BEFŐTTES ÜVEGBEN 

Amire szükség lesz: 
 Befőttes üveg 

 Szalagok 

 Arany színű papír  

 Ragasztó 

 Sütemény 

 

Elkészítés: 
 
A szalagokkal tekerjük körbe az üvegeket, és rögzítsük ragasztóval. 

Az aranyszínű papírból vágjunk ki kis négyzeteket. 

A süteményeket papírral váltogatva tegyük be az üvegbe. 
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BÖGRÉVEL 

Amire szükség lesz: 
 Egy bögre 

 Tea filter 

 Spárga 

 Sütemény 

 

Elkészítés: 
Tegyük a süteményt és a tea filtert a bögrébe. 

Kössük át a spárgával. 
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MINTÁS DOBOZBAN 

Amire szükség lesz: 
 Egy papírdoboz 

 Zsírpapír  
(sütőpapír) 

 Sütemény  

Elkészítés: 
Mérjük le a dobozt. Vágjuk a zsírpapírt megfelelő nagyságúra, és hajtogassuk be a do-
bozba. 

Igazítsuk el benne a süteményt. 
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TEXTILZSÁKBAN 

Amire szükség lesz: 
 Egy textilzsák 

 Mutatós szalag 

 Sütemény  

Elkészítés: 
Töltsük meg a zsákot süteménnyel. 

Kössük át a szalaggal. 

 

Megjegyzés:  
Ha zsíros a sütemény, akkor célszerű először egy celofán CD tasakba helyezni, hogy ne 
fogja össze a textilt. 
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KÉT PAPÍRTÁNYÉR KÖZÖTT 

Amire szükség lesz: 
 Két papírtányér 

  Mutatós szalag 

 Sütemény 

 Lyukasztógép 

Elkészítés: 
A papírtányérokra készítsünk páros számú lyukat. Célszerű 8 vagy 12 lyukat készíteni, 
mert azt könnyű kézzel is szabályosan berajzolni.  

Tegyük a süteményt az egyik tányérra, fordítsuk rá a másikat, és miközben szorosan 
összeszorítjuk őket, fűzzük át a szalagot a lyukakon. 

A végén kössük meg szép masnira. 

Megjegyzés:  
Ha zsíros a sütemény, akkor célszerű először egy celofán CD tasakba helyezni, hogy ne 
fogja össze a papírt. 
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CSIPKÉZETT PAPÍRDOBOZ 

Amire szükség lesz: 
 Merített papírból 

készült doboz 

 Textil csipkeszalag  

 Zsírpapír 
(sütőpapír) 

 Ragasztó 

 Sütemény  

 

Elkészítés: 
Mérjük le a dobozt, és vágjunk megfelelő méretű darabot a csipkéből és a zsírpapírból. 

A csipkével kerítsük körbe a dobozt. 

A zsírpapírral béleljük  ki, és töltsük meg süteménnyel. 
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BARNA TALPAS BORÍTÉK 

Amire szükség lesz: 
 Barna talpas borí-

ték 

 Celofán CD tasak 

 Spárga 

 Textil csipkeszalag 

 Ragasztó 

 Sütemény 

 Lyukasztógép 

Elkészítés: 
A CD tasakokat töltsük meg süteménnyel. Zárjuk le, lyukasszuk át, és a spárgát átfűzve 
rajta díszítsük. 

A borítékba tegyük bele a süteményt, zárjuk le, és kerítsük körbe csipkeszalaggal.  
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CD TASAK 

Amire szükség lesz: 
 Papír CD tasak 

 Arany papír 

 Ragasztó 

 Sütemény  

Elkészítés: 
Vágjunk le az arany papírból egy 5x10 cm-es darabot. Ragasszuk fel a tasakok tetejére. 
Írjunk rá tetszőleges köszöntőt. 

A süteményt helyezzük bele a tasakba. 

 

Megjegyzés:  
Ha zsíros a sütemény, akkor célszerű először egy celofán CD tasakba helyezni, hogy ne 
fogja össze a papírt. 
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CD FÓLIA 

Amire szükség lesz: 
 Celofán CD tasak 

 Csomagolópapírok 

 Ragasztó 

 Sütemény 

Elkészítés: 
Válasszunk ki két, egymáshoz jól illő csomagolópapírt. Vágjunk ki mindegyikből egy 12x13 cm-es da-
rabot. 

Forgassuk egymásra, és ragasszuk össze. 

Hajtsuk be a hosszabbik oldalából először másfél, majd további egy centit. Ez lesz a zsebecske eleje és 
talpa. 

Csúsztassuk a zsebet egy celofán CD tasakba, tegyünk bele süteményt, és zárjuk le.  
 
Megjegyzés:  
Ha zsíros a sütemény, akkor célszerű először celofánba csomagolni, hogy ne fogja össze a papírt. 
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DOBOZ ÉS CELOFÁN 

Amire szükség lesz: 
 Piros karton (A4) 

 Celofán 

 Díszszalag 

 Ragasztó 

 Tűzőgép 

 Sütemény 

 

Elkészítés: 
Szabjunk ki a kartonból egy ötoldalú dobozt, és ragasszuk össze a széleit. 

Helyezzük bele a celofánt, és tűzőgéppel erősítsük össze a kettőt.  

Kerítsük körbe a dobozt díszszalaggal, és ragasszuk meg. 

Tegyük bele a süteményt, és fogjuk csokorra a celofánt egy darab szalaggal. 
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