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„Výzvy gastronomie na polsko-českém příhraničí” 

 
 

Program workshopu 23. - 25. 02. 2022 

23. února 2022 středa 

 

Příjezd studentů z České republiky do kulinářského studia ve městě Jelenia Góra ul. 
Grunwaldzka 72, příprava na workshopy. 

9:45 Přivítání účastníků a zahájení workshopu. 

10:00 - 12:30 - Praktické workshopy a degustace. Moderuje Michał Matuszewski. 

- Červený boršč vyrobený z žitného chleba. 

- Pšeničná kutia s ořechy, rozinkami a regionálním medem z obce Chrośnica. 

12:45 - 13:00 - Transfer do hotelu Mercure, ul. Sudecka 63 Jelenia Góra - ubytování pro 
účastníky z České republiky. 

Společná večeře. 

14.30 - 17.30 Terénní hra, při které žáci najdou starý recept na regionální jídlo. Nádvoří 
statku v paláci Łomnica, ul. Karpicka 3. 

18:00 - Večeře pro české studenty. 
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24. února 2022 Čtvrtek 
08:00 - Snídaně. 

09:00 - Přesun studentů do kulinářského studia. 

9.30 - 13:30 - Praktické workshopy. Moderuje Michał Matuszewski. 

- Makový koláč z křehkého, kynutého těsta. 

- Staniszowski pstruh pečený v pergamenu se zeleninou. 

14:00 – 15:00 - Společný oběd v hotelu Mercure. 

15:00 - 16:00 - I CZ workshop "Přednáška o světové snídani a kulinářském / gastronomickém cestovním 
ruchu - kulturním a kulinářském dědictví, regionálních produktech, potenciálních klientech, kulinářském 
cestovním ruchu ve světě". Přednášet bude odbornice na výživu magistra Magdalena Otto. 

16:00-16:30- Přestávka. 

16:30 -17: 30 - II CZ workshopy "Přednáška o světové snídani a kulinářském / gastronomickém cestovním 
ruchu - kulturním a kulinářském dědictví, regionálních produktech, potenciálních klientech, kulinářském 
cestovním ruchu ve světě". Přednášet bude odbornice na výživu magistra Magdalena Otto. 

18:00 - Večeře pro české studenty. 

25. února 2022 pátek 
08:00 – Snídaně. 

09:00 - 9:30 - Přesun studentů z Polska a České republiky na interkulturní aktivity. Vesnické 
komunitní centrum v obci Pilchowice, Pilchowice 42, město Wleń. 

10:00 - Workshopy, při kterých se účastníci seznámí s kulinářskými tradicemi a připraví jedno z 
nejreprezentativnějších krkonošských jídel - krkonošské kyselo. 

13:00 - 14:00 Večeře. 

14:00 - Konec workshopu. 

 


