
 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.  

„Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí” 

 

 
Program dílny 5-7.10.2022 r. 

5.10.2022r. (středa) 
Příjezd studentů z České republiky, ul. Grunwaldzka 72, Jelení Hora (pol. Jelenia Góra).   
Kulinární studio, příprava k dilně. 

9:45 - Přivítání účastníků a zahájení dílny. 
10:00 - 12:30 - Praktické dílny a degustace. Moderuje: Michał Matuszewski. 

• Knedlíky v hřibové omáčce  
• Vepřové panenky sous-vide 

 

12:45 - 13:00 - Příjezd do hotelu Mercure ul. Sudecka 63  Jelení Hora (pol. Jelenia Góra) – 
ubytování účastníků z České republiky. 

Společný oběd. 

14:30 - 17:30 - Terénní hra při které studenti najdou starý recept na regionální chod. Nádvoří 
statku v Paláci Łomnica, ul. Karpicka 3, (v případě deště návštěva Krkonošského muzea).  

18:30 - Večeře pro české studenty. 

 



 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.  

6.10.2022 r. (čtvrtek) 
08:00 - Snídaně.   

09:00 -  Příjezd studentů na praktickou dílnu - Kulinární studio. 

9:30 - 13:30 - Praktické dílny. Moderuje: Michał Matuszewski. 

• Kašotto (ječmenné kroupy) s liškami a rajčaty 
• Jablka pečená pod drobenkou s vanilkovou zmrzlinou  

14:00 - 15:00 - společný oběd Hotel Mercure. 

15:00 - 16:00 - I. č. dílny „Přednáška: snídaní z celého světa – kulinářská / gastronomická turistika – 
kulturní a kulinární dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce, kulinářská turistika ve světe ”. 
Dietoložka Mgr. Magdalena Otto. 

16:00 - 16:30 - Kávová přestávka pro účastníky.   

16:30 - 17:30 - II. č. dílny „Přednáška: snídaní z celého světa – kulinářská / gastronomická turistika – 
kulturní a kulinární dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce, kulinářská turistika ve světe”. 
Dietoložka Mgr. Magdalena Otto.  

18:30 - Večeře pro české studenty. 

 

7.10.2022 r. (pátek) 
08:00 - Snídaně.    

09:30 – 12:00 - Návštěva Lomnické Mlékárenské Tržnice (pol. Łomnicka Hala Mleczna) - obchod s 
regionálními produkty a výrobní závod kozích sýrů.  

12:15 – 13:00 - Oběd v „Karczma Gniewków” ve vesnici Łomica.  

Návštěva  chráněné krajinné oblasti v Bukovci  „Chrám Athény” (pol. „Świątynia Ateny’).  

Návštěva Parku v Mysłakowicach „Velrybí čelisti” (pol. „Szczęki wieloryba”). 

14:00 - 14:30 - příjezd do Jelení Hory (pol. Jelenia Góra), zakončení dílny. 


