
BLOG. SINH VIÊN

Xem này, 
mìNH kHéo tay 
đấy chứ
>>> đây là câu mà nhiều bạn đã thích thú 
reo lên sau khi hoàn thành những trang trí 
tỉ mẩn cho chiếc bánh ga tô đáng yêu của 
các bạn ý. Mọi người có muốn thử không 
nào?

 

Hôm nay chúng mình sẽ cùng đến lớp 
học làm bánh của trường Trung học Tư 
thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa để thử 
trang trí bánh nhé. Gọi là tập trang trí, vì 
phần ruột bánh sẽ được nướng sẵn cho 
các bạn, chỉ còn việc “thỏa sức sáng tạo” 
nữa thôi. Nói thế chứ, công việc trang trí 
này cũng không đơn giản chút nào. Đây 
là phần quyết định để hoàn thành chiếc 
bánh mà. Mọi người khi ngắm nghía bánh 
ở cửa hàng đều căn cứ vào phần cuối này để 
quyết định sẽ rinh “em” bánh nào về...

Xem nào, tớ sẽ mô tả sơ qua quá trình làm 
bánh nhé, bạn nào thấy kết thì đăng ký học 
ngay nha:

Đầu tiên là cắt ngang thân bánh thành 3 đến 
4 lớp để thêm kem và nước đường vào. Công 
đoạn này giúp bánh của chúng mình xốp mềm 
lắm đấy. Nhưng chú ý là phải cắt thật “ngọt” 

vào nhé, nếu không ruột bánh sẽ rất dễ bị nát.

Tiếp theo là phết kem lên thân bánh nhé. Công 
đoạn này khó nhất là phết làm sao cho kem 
bơ mịn láng như “da em bé” ý. Tụi mình sẽ 
được hỗ trợ bởi một chiếc bàn xoay như xoay 
làm gốm, nên công việc cũng sẽ đơn giản hơn 
nhiều.

Sắp xong rồi, kiên nhẫn chút thôi. Bây giờ là công 
đoạn cuối nhé. Các bạn có thể thêm những trái 
cherry, kiwi nhỏ xinh lên bề mặt bánh, thêm cả 
vài bông hoa kem, rồi cả những đường trang 
trí bằng kem màu sắc nữa. Ah, cả đề tặng cho 
ai nữa chứ nhỉ, nghĩ ra câu nào hay ho ý nghĩa 
dành cho người được tặng ấy đi nào.

“Làm bánh là một nghệ thuật, và người làm 
bánh cũng là một nghệ sỹ” - chia sẻ với các bạn 
là mọi người ở lớp học làm bánh rất kết câu này 
đấy. Nào, đã có ai trong số tụi mình thích trở 
thành một nghệ sỹ chưa? Sao tụi mình không 
thử trổ tài nữ công gia chánh của mình với cả 
nhà vào dịp 20/10 này bằng một chiếc bánh ga 

tô xinh xắn nhỉ?

Đăng ký ngay một 
khóa học ngắn 
hạn ở Trường Hoa 
Sữa nhé. Đây này, 
phần quan trọng 
nhất: địa chỉ liên 
hệ của trường, các 
bạn hãy liên hệ với 
trường để tìm ra 

khóa học phù hợp 
nhất với mục đích, mong muốn của mình nhé:

TrườNG TruNG HọC Tư THụC KiNH Tế - Du 
LịCH HoA SữA
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