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Kinek ajánljuk
Imád gyermek sütni? Lepje meg Kuhn Rikon állatos süteményforma készlettel, melynek része a dekoráló ceruza is! Készítsenek róka, süni vagy mókus kekszet a
süteményformákkal és rajzolják őket élethűvé a dekor ceruzával!
A Kuhn Rikon állatos süteményforma készletet kimondottan Önnek és gyermekének ajánljuk, ha:

1. Gyermeke szívesen süt aprósüteményeket, melyekhez szükség van süteményformákra.
2. A gyerkőc kedvenc állatai között van a süni, mókus vagy akár a róka, ezért szívesen szaggatná ki a tésztából ezeket süteményformákkal.
3. Fontos Önnek, hogy megbízható minőségű, könnyen használható eszközöket adjon gyermeke kezébe a konyhában is, olyat, amilyenek a Kuhn Rikon süteményforma készlet
állatai.

4. Ha a gyermeke jókedvét a közös tevékenységen túl a vidám színű és kedves formájú süteményformával is szeretné feldobni.
5. A meglévő rengeteg süteményforma közül már csak a róka, a mókus és a süni hiányzik.
+1 Gyermekét sokrétűen, de játékosan szeretné fejleszteni, amihez a Kuhn Rikon süteményformák tökéletes eszközök!
Ragadják meg az igazán apró kezekbe illő süteményformát, majd az állatos tésztára varázsoljanak arcot, tüskét, orrot az újdonságnak számító dekor ceruzával! Ugye milyen jó móka? A
képzeletnek csak az Önök fantáziája szabhat határt!
Hosszú, téli hideg esték? Tökéletes alkalom, hogy előcsalogassák a kis süteményforma állatokat és segítségükkel kényeztessék magukat egy kis finomsággal!De születésnapi zsúron is
nagy sikerre tehetnek szert az állatos süteményformával készült ínyencségek!
Mi az ovis jele gyermekének? Süni? Az ovis alkalmakra készítsen stílusosan sünis desszertet a süteményforma segítségével!Minden kis süni lehet más és más, ahogy az ovisok is!
Rajzolják meg a dekor ceruzával különbözőnek a sütiket!
Ha Ön nagymama, mindenképpen lepje meg kis unokáját a Kuhn Rikon süteményforma készlettel! Ajándékozzon neki minőségi, időtálló süteményformát, melyről midig a nagymama
receptje jut majd eszébe! És persze az együtt töltött vidám sütések!
Legyen a konyhában is minden pillanat közös élmény, melyhez mi csak a kelléket, a Kuhn Rikon süteményformákat adhatjuk!

