
”KUNSTEN AT SPISE” 



På fotosafari i Randers by 



Nærbilleder med mobilen 



Mad-plakater i collage 



Optakt : ”Bøf med løg” 



Og bollebagning 



Skørt udformede boller 



Nu med smør ….. Uhm !! 



Ginekonkurrence : Menukort  



Tegning af lakridskonfekt eller 
karameller 



Males med farvekridt 



Skitsen overføres til lærred 



Der må hurtig tørring til ind imellem 



Sat sammen til store billeder 



Afspænding og stille start 



Skitser til mad i ler 



Det sponsorerede service ankommer 



Håndmadder udformes efter skitse 



Der blandes farver på livet løs 



Hvordan er det lige det ser ud ?? 



Maling af hovedretter 



Færdige desserter 



Hovedretter 



3 håndmadder 



Dækkeservietter 



Opskrifter skrives med pen og blæk 



Bakker slibes  



Dækkeserviet limes på bakken 



Der bores huller til ophængning 



Færdigmontering med limpistol 



Glas og kopper undergår ændringer 



Bestik omformes 



Næsten færdige 



Så er der dækket op !! 



Fiskehoveder studeres 



Spisefisk noteres 



Der limes og lamineres 



Hullerne prikkes 



Så kan der broderes 



Fart på !!…. Udstilling på torsdag 



Udstilling på Randers Centralsygehus 



Sådan havde vi forestillet os bakkerne 
udstillede 



Sådan blev det ! 



Flot ser det ud ! 



Også tæt på 
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