
22.08.2018 
 

DRÓB W 
KUCHNIACH 

ŚWIATA 
 

Drób to mięso cenione w wielu regionach Świata! Jako 
dobre źródło białka można je spotkać przede wszystkim 
w kuchni europejskiej, ale także w niektórych regionach 
Azji, czy Ameryki Południowej. Elementy teorii, ale 
przede wszystkim praktyczną wiedzę będziecie mogli 
zdobyć podczas Naszych tematycznych warsztatów 
„Drób w kuchniach Świata” ! 
 
W ŚWIAT drobiu w teorii i praktyce wprowadzą Was 
Artur Wesoły i Piotr Jarczyński !  
 
Na warsztatach nauczycie się: 
 
- poprawnego wiązania tuszki drobiowej, gdy chcemy ją 
upiec w całości 
- poprawnego porcjowania tuszki drobiowej na 
podstawowe elementy kulinarne 
- odpowiedniego przygotowywania esecjonalnego 
buliony 

 

05.09.2018 
 

KUCHNIA 
WŁOSKA 

 

Zapraszamy Was na kulinarną podróż do słonecznej Italii.  
Przewodnikami po tradycyjnej, włoskiej kuchni będą 
Artur Wesoły oraz Piotr Jarczyński. 
 
W trakcie gotowania dowiecie się: 
- Jaki jest podstawowy przepis na makaron – pasta 
fresca? Czy rodzaj mąki ma wpływ na jakość ciasta? Jak 
długo powinniśmy wyrabiać ciasto na makaron?  
- Czy foccacie i pizzę można zrobić z jednego ciasta? 
- Dlaczego risotto to danie, od którego nie powinno się 
odchodzić? 
- Dlaczego włoska carbonara to tak naprawdę tylko kilka 
podstawowych składników? 

 

19.09.2018 
 

RYBY I OWOCE 
MORZA 

 

Ryby i owoce morza to produkty charakterystyczne 
dla państw z dostępem do morza lub oceanu. W 
Europie jada się je na północy, zachodzie i południu. 
Zupełnie odmiennym podejście do owoców morza, 
czy ryb charakteryzuje się kuchnia azjatycka - nie 
tylko ze względu na odmienność gatunków, ale 
także poprzez sposób przygotowywania, czy 
przyprawiania.                                                                                                                                                                                                                     
Podczas warsztatów zarówno teroretycznie, jak i 
praktycznie zajmiemy się m.in.: śledziem, dorszem 
atlantyckim, sandaczem, krewetkami tygrysimi, 
omułkami, oraz małżami św. Jakuba.  Warsztaty 
poprowadzą Artur Wesoły oraz Piotr Jarczyński 
 



10.10.2018 
 

KUCHNIA 
HISZPAŃSKA CZ.2 

 

To warsztat zarówno dla osób, które były na części I 
kuchni Hiszpańskiej, ale także dla osób, które 
chciałyby poznać smaki chociażby Andaluzji. 
Podczas warsztatu przygotujemy paelle z owocami 
morza z krewetkowym sosem, gulasz z fasoli i 
wieprzowiny, krewetki z chorizo, hiszpańskie 
krokiety, czy chociażby leche frita (czyli "smażone 
mleko"). Odpowiedmy sobie na pytanie, dlaczego 
paelli nie powinno się mieszać, a także czy 
Hiszpania wieprzowiną stoi? Standardowo podczas 
warsztatów zdradzimy sporą dawkę ciekawostek 
dotyczących wykorzystywanych surowców, 
produktów - a także mniej znane fakty dotyczące 
samej kuchni Hiszpańskiej. Przewodnikami po 
kuchni Hiszpańskiej będą Artur Wesoły oraz Piotr 
Jarczyński 
 

17.10.2018 
 

PASTA PARTY CZ. 
1 
 

Pasta party - czyli zabawa z makaronem w 
klasycznej jego formie. Podczas warsztatów 
nauczymy się przygotowywać klasyczne pasta 
fresca. Wykorzystując przygotowane ciasto 
będziemy tworzyli m.in.. Raviolli ze szpinakiem i 
ricottą, a także mięsne tortellini. Poza tym 
przygotujemy tagliatelle, papardelle, czy spaghetti - 
w klasycznych odsłonach: Carbonara, Arrabbiata, 
Cacio e pepe, Puttanesca. Po włoskich smakach 
poprowadzą Państwa Artur Wesoły oraz Piotr 
Jarczyński.  
 

24.10.2018 
 

KLASYCZNE 
EUROPEJSKIE 

DESERY 
 

Podczas warsztatów przygotujemy klaysczne 
europejskie desery: będą hiszpańskie churos, 
francuskie creme brulee, wsłoskie zabaglione, 
francuskie protiferolki, bezę Pavlova, creme 
caramel i inne! Po europejskich deserach 
orpowadzą Artur Wesoły oraz Piotr Jarczyński 

 


