
 

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

 

„Gastronomické výzvy v polsko-českém pohraničí“ 

 
  

Program workshopu 20. – 22. dubna 2022 

20.04.2022 (středa) 
Příjezd studentů 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. 

• Bílá čokoláda a pistáciový fondant 

• Bílá čokoládová pěna s tekutým malinovým pyré na mandlovém dortíku 

• Mini tvarohový koláček s lyofilizovanými malinami a jedlým zlatem 

12:45 - 13:00 - Přejezd do hotelu Mercure, ul. Sudecka 63 Jelenia Góra - ubytování pro 
účastníky z ČR. Společný oběd. 

14.30 - 17.30 Procházka městem a příběhy s ním spojené. Návštěva továrny na cukrovinky 
"Brystolka" s dílnami. 

18:00 - Večeře pro české učně. 

21.04.2022 (čtvrtek) 



 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu 
spolupráce ČR-Polsko INTERREG V-A 2014-2020. 
08:00 – Snídaně  

09:00 -  Přejezd studentů na workshopy - Kulinářská dílna. 

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

• Tiramisu 

• Oříškové brownie 

• Nutelotti, malé nutelové sušenky 

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

15:00 - 16:00 - - I část workshop "Přednáška světové snídaně a kulinářská / gastronomická 
turistika - kulturní a kulinářské dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce, kulinářská 
turistika ve světě." Odbornice na výživu Mgr. Magdalena Otto,  

16:00-16:30- Přestávka na kávu pro účastníky 

16:30 -17:30 – II část workshop "Přednáška světové snídaně a kulinářská / gastronomická 
turistika - kulturní a kulinářské dědictví, regionální produkty, potenciální příjemce, kulinářská 
turistika ve světě." Odbornice na výživu Mgr. Magdalena Otto  

18:00 -  Večeře pro české učně. 

 

22.04.2022 (pátek) 
08:00- Snídaně  

09:30- 12.00  Terénní hra, při které učňové najdou starý recept na regionální jídlo. Nádvoří statku v 
Paláci Łomnica, ul. Karpička 3.    

12.00- 12.15 Přejezd do Kostrzycy. 

12.15-13.00 Oběd v  Krčmě Gniewków v Kostrzycy. 

13.00- 14.00 Przejezd do Jeleniej Góry  a ukončení návštěvy. 

 

 


