
Ciacho globtroterów (cz. I)
Dla tych, co w podróży, i dla tych, co właśnie zjechali z dalekiego świata proponuję ciacho globtrote-
rów. Proste w formie i o średnim stopniu zaawansowania, ale i tak wymagające uwagi oraz precyzji. 
Walizka – modny motyw, który lubi się powtarzać w tortach weselnych. Globus z parą globtroterów 
– w tym projekcie funkcjonuje jako dekoracja, ale równie dobrze mógłby być tortem. Oba motywy 
są fajne, więc każdy z nich omówię osobno. Zapraszam na pierwszą część.

 � Anna Daraż, Pracownia Ciast  i Tortów „Niezłe Ciacho”

Przyjemności trzeba sobie daw-
kować, dlatego tę lekcję dekoro-
wania podzielmy na dwa osobne 

zajęcia – zapewniam, że nie będzie bra-
kować nam pracy. Na początek zajmiemy 
się prostym globusem i wymagającą parą 
uśmiechniętych podróżników. 
Do stworzenia dekoracji potrzebne będą:

Produkty
 • ryż preparowany,
 • pianki marshmallows,
 • masa gumpaste, kolor: brązowy, niebie-
ski, zielony, czarny, biały, ciemnoniebie-
ski, kolor cielisty (flash), 

 • klej spożywczy, 
 • barwnik w pudrze, kolor: biały, różowy 
oraz złoty. 

Przyrządy do dekorowania
 • wałek, 
 • radełko ze wzorem szycia,
 • pędzelek,
 • forma w kształcie kuli, 
 • arkusz z kontynentami. 

Globus
Ryż preparowany mieszamy z piankami 
marshmallows w proporcji 50:50 i pod-
grzewamy w kuchence mikrofalowej 
do momentu rozpuszczenia się pianek. 
Następnie mieszankę przekładamy do for-
my w kształcie kuli, wysmarowanej tłusz-
czem roślinnym. Odstawiamy w chłodne 
miejsce, żeby dobrze stężała. Jeżeli zale-
ży nam na czasie, formę z masą pianko-
wo-ryżową wkładamy do lodówki na kil-
ka godzin. 

Gotową kulę wyciągamy z formy i obleka-
my grubo rozwałkowaną niebieską masą 
gumpaste. 

Następnie rozwałkowujemy zieloną gum-
paste na grubość ok. 2 mm, przykładamy 
do niej arkusz z kontynentami i obryso-
wujemy je, delikatnie naciskając, tak aby 
na masie widoczny był ich zarys.

Plastikowym nożykiem wycinamy konty-
nenty i zabezpieczamy je folią spożywczą 
przed wyschnięciem. 

Wykrojone elementy świata przyklejamy 
do kuli za pomocą kleju spożywczego. De-
koracja powinna chwilę przeschnąć, zanim 
przejdziemy do kolejnych elementów de-
koracyjnych.
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Globtroterzy
Z niewielkiej ilości brązowej masy przy-
gotowujemy spodnie. Masę dobrze wyra-
biamy, formujemy z niej wałek, spłaszcza-
my i nacinamy wzdłuż. Tak przygotowane 
nogawki  modelujemy, żeby uzyskać dwie 
nogi zgięte w kolanach. Dla lepszego 
efektu radełkiem robimy wzorek szycia 
z boku nogawek. Analogicznie przygo-
towujemy spodnie z granatowej masy. 
Elementy przyklejamy do kuli, używając 
kleju spożywczego.

Przygotowując buty globtroterów, można 
się pokusić o zrobienie detali, takich jak: 
sznurówki, znaki firmowe itp. Przy klejeniu 
butów do nogawek spodni musimy je chwi-
lę przytrzymać, żeby klej dobrze chwycił.

Z czarnej masy modelujemy bluzę dla glob-
trotera, z kolei bluzeczce z białej masy na-
dajemy kobiece kształty. Oddzielnie przy-
gotowujemy rękawy, w których robimy 
otwory na dłonie. Ponieważ para globtrote-
rów ma być przyjacielsko objęta, w pierw-
szej kolejności musimy przykleić lewy czar-
ny rękaw, który łączy się z białą bluzeczką 
z tyłu, a następnie prawy. Białe rękawy 
doklejamy, zaczynając od prawej „ręki”. 
Dłonie tworzymy z niewielkiej ilości masy 
flash i wklejamy je w otwory rękawów. 

Twarze – to ciekawy i wymagający ele-
ment dekoracji. Jeżeli nie mamy wprawy, 
warto sięgnąć po gipsowe formy do odci-
skania. Używając masy w kolorze flash, 
mocno wciskamy odpowiedniej wielkości 
kulkę. Po dokładnym odciśnięciu detali 
delikatnie wyjmujemy masę i w razie po-
trzeby modyfikujemy kształty lub dopra-
cowujemy szczegóły. Nożykiem nacinamy 
usta i lekko je rozchylamy, żeby buzia zy-
skała uśmiech. Dla lepszego efektu wkle-
jamy biały cieniutki paseczek w miejsce 
zębów. Na tym etapie robimy i dokleja-
my uszy. 

Gdy twarze lekko przeschną, policzki bar-
wimy pudrem spożywczym. Kontur oczu, 
brwi oraz ust kreślimy flamastrem spo-
żywczym. Z białego pudru spożywczego 
rozpuszczonego w bezbarwnym alkoholu 
rozrabiamy farbkę spożywczą do malowa-
nia białek oczu. Analogicznie robimy farbki 
do malowania źrenic.

Głowę wraz z szyją przytwierdzamy do tu-
łowia za pomocą kleju spożywczego; dla 
pewności można użyć wykałaczki. Figurki 
powinny schnąć co najmniej 12 godzin, za-
nim zabierzemy się do naklejenia włosów.

Ten projekt to w zasadzie baza, którą 
w bardziej rozbudowanej wersji można 
wzbogacić o kilka dodatkowych elemen-
tów, takich jak: plecaki czy aparaty fotogra-
ficzne. Wystarczy puścić wodze wyobraźni!
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. �

Jak sugarcrafting,  
to tylko z Anią Daraż 

Zapraszamy na kreatywne szkolenia 
dla wszystkich chętnych, którzy chcą 
pogłębić wiedzę, udoskonalić technikę 
lub też poznać nowe sposoby tworzenia 
i dekorowania tortów w stylu angielskim. 
Dla osób, które wiedzą, co je interesuje 

w stylu angielskim, poświęcone są szkolenia w ponie-
działki. Są to spotkania z indywidualnie ustalanym 
programem zajęć. Szkolenie trwa 6 godzin.
Szkolenia odbywają się w Pracowni Ciast i Tortów 
„Niezłe Ciacho”: Tarnów, ul. Brandstaettera 8,  
kontakt: tel. 519 539 131
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