Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

„Výzvy gastronomie v polsko-českém pohraničí“

Program workshopu 25.-27.05.2022
25.05.2022 (středa)
Příjezd učňů z ČR ul. Grunwaldzka 72, Jelenia Góra Kulinářská dílna, příprava na workshopy.
9:45 Přivítání účastníků a zahájení workshopu.
10:00 - 12:30 - Praktické workshopy a degustace. Moderuje Michał Matuszewski.
• Ruské pirohy s tvarohem z Kamenné Hory
• Pirohy s jahodami z Boleslavce
12:45 - 13:00 - Transfer do hotelu Mercure, ul. Sudecka 63 Jelenia Góra - ubytování pro
účastníky z ČR
Společný oběd
14.30 - 17.30 Terénní hra, při které učňové najdou starý recept na regionální jídlo. Nádvoří
statku v paláci Łomnica, ul. Karpicka 3. (v případě deště návštěva Krkonošského muzea)
18:30 - Večeře pro české učně.

26.05.2022 (čtvrtek)
08:00 - Snídaně
09:00 - Přesun učňů do dílny: Pracownia Kulinarna.
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9.30 - 13:30 - Praktické workshopy. Moderuje Michał Matuszewski.
• Vepřová kotleta na starý polský způsob namočená v mléce
• Mladé zelí smažené s koprem a slaninou
• Nové brambory pečené s gzikem (tvaroh se smetanou a bylinkami)
14:00 – 15:00 – společný oběd v hotelu Mercure.
15:00 - 16:00 - I cz workshop "Přednáška o světové snídani a kulinářský / gastronomický
cestovní ruch - kulturní a kulinářské dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce,
kulinářský cestovní ruch ve světě." Odbornice na výživu Magdalena Otto, MSc.
16:00-16:30- Přestávka na kávu pro účastníky
16:30 -17: 30 - II cz workshopy "Přednáška o světové snídani a kulinářské / gastronomické
turistice - kulturní a kulinářské dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce, kulinářský
cestovní ruch ve světě." Odbornice na výživu Magdalena Otto, MSc.
18.30 Večeře pro české studenty

27.05.2022 (pátek)
08:00 - Snídaně
09: 30-12.00 Návštěva Łomnicka Hala Mleczna - prodejna regionálních produktů a výrobna kozích
sýrů. (https://serylomnickie.pl/lomnicka-hala-mleczna/)
12:15-13:00 Oběd "Krčma Gniewków" Łomica
Návštěva krajinného parku "Chrám Athény" v Bukovci
Návštěva parku v Mysłakowicích "Velrybí čelisti"
14:00 14:30 - přejezd do Jelení Hory, konec workshopu.

