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Съобщение за медиите

Малки и големи готвят заедно с „Малка сладка“
в ИКЕА
Най-пъстрата и забавна детска готварска книжка „Малка сладка“ отново
гостува на ИКЕА със специално събитие, в което децата ще готвят със своите
родители. Инициативата е част от многото семейни и готварски приключения
в ИКЕА и ще провери как се справят малките и големите в съвместните си
опити за приготвяне на вкусотии. Събитието е в събота, 24 октомври, от
11:00 часа, а мястото – до ресторанта на ИКЕА.
Малките готвачи без колебание могат да доведат мама, татко, баба, дядо и
всеки, който има нужда от малко опреснителни съвети за вкусно и забавно
готвене. На помощ ще се притече авторът на „Малка сладка“ Кристина
Тужарова, която стои зад вкусните рецепти и чудните илюстрации в
книжката. Тя ще помогне на малките майстори в кухнята да забъркат
мъфини за себе си и чудни курабийки за радост на любимото куче у дома.
Кристина ще даде автограф на всеки желаещ, който донесе своя книжка на
издателство „Рибка“ или закупи „Малка сладка“ на място в ИКЕА.
За участниците ще има и награди от издателство „Рибка“ и ИКЕА. Всеки,
който донесе за почерпка на събитието сготвена рецепта от „Малка сладка“,
ще получи карта за намаление на книжки и подарък от ИКЕА. Тези, които
преди събитието качат снимка на приготвена рецепта от „Малка сладка“ във
Facebook на адрес: https://www.facebook.com/events/516600658514751/, ще
получат подарък от ИКЕА и книжка от издателство „Рибка“.
Малките готвачи, посетили събитието, ще имат възможност да участват и в
томбола за ръчен миксер JÄMFÖRLIG и детска престилка за готвене TULLIA от
ИКЕА. Миксерът може да се ползва и от големите вкъщи, но само след
разрешение и с цел – семейно приготвяне на малки и сладки рецепти.
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