


WŁOCHY INCENTIVE KULINARNY

LEKCJE GOTOWANIA

NAJLEPSZY SPOSÓB NA ŚWIETNĄ ZABAWĘ 

I POZNANIE MIEJSCOWEJ KUCHNI

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KULINARNE

LEKCJE DOPASOWANE DO TRADYCJI REGIONALNYCH 

POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WŁOCH

POZNAJCIE Z NAMI TAJNIKI WŁOSKIEJ PIZZY, MAKARONU, 

ROZPŁYWAJĄCEGO SIĘ W USTACH TIRAMISU

A TO WSZYSTKO PRZY AROMATYCZNEJ WŁOSKIEJ KAWIE!!!



Piadina Romagnola

Przygotowanie tradycyjnego cienkiego placka z pszennej mąki 

z nadzieniem, pochodzącego z prowincji Emilia-Romania w 

północnych Włoszech

Lekcje gotowania zawierają informacje historyczne dotyczące 

używanych produktów. Piadina jest ugniata ręcznie z mąką z 

regionu Emilia-Romagna, smalcu wieprzowego z rasy Mora 

Romagnola i słodkiej soli z Cervia. Piadiny są rolowane 

wałkiem do ciasta i pieczone na glinianych garnkach, domowej 

roboty według starożytnej technologii. 

Zbieranie Truffli

Chciałbyś spróbować doświadczyć ‘kopania’ trufli z gleby po raz 

pierwszy pod przewodnictwem eksperta od zbierania trufli i jego 

psa? Chciałbyś poznać wszystkie sekrety toskańskich trufli, Ich 

charakterystykę, właściwości, różnice, jak przechowywać i jak ich 

używać?

Jednym słowem chcesz wejść do tajemniczego świata trufli? Weź 

udział w jedynym zbieraniu trufli zorganizowanym na naszej 

ziemi. Polowanie trwa zwykle od 1 do 2 godzin w zależności od 

pogody i szczęścia szukającego. Po polowaniu zapraszany na 

degustację z pysznych trufli „crostini” i kieliszek wina Chianti Colli

Senese.

Co więcej, jeśli chcesz się dowiedzieć jak zrobić najlepszy użytek 

z trufli, po polowaniu możesz wziąć udział w lekcjach gotowania



Tradycyjna produkcja wina

Zabawa zaczyna się wcześnie rano w winnicach przy 

zbiorze winogron. Następnie odbywać się będzie 

„pigiatura’ - deptanie winogron wewnątrz ogromnych 

kadzi. Mimo iż dawno ludzie zostali zastąpieni 

maszynami, dzisiaj zrobimy to według metod 

stosowanych dawniej: przy pomocy stóp!

Temu aspektowi produkcji wina zawsze towarzyszy 

świąteczny nastrój. 

Domowe makarony

To jest kurs w którym nauczysz się robić różne rodzaje makaronu, o zróżnicowanych kształtach, 

rozmiarach. Nauczymy Państwa jak przygotować : Lasagne, Ravioli, Tortellini, Pappardele, 

Tagiatelle, Penne, Spaghetti, etc. Na początek niespodzianka!!!: Zanim zaczniesz robić własne 

makarony usiądziemy i spróbujemy różnych rodzajów, od najłatwiejszych po bardziej 

skomplikowane w przygotowaniu. 



TRADYCYJNA WŁOSKA PIZZA !!!

Lekcja zaczyna się krótkim wprowadzeniem na temat historii pizzy, a 

następnie przechodzi do poznawania różnych technik jej przygotowania. 

Następnie klienci mogą przygotować swoja pizzę, taką jaką lubią, z wybranymi 

przez siebie składnikami. Na końcu kursu goście czas na DEGUSTACJĘ !!!



Przygotowujemy Tiramisu

Lekcja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do historii tego smacznego, 

rozpływającego się w ustach deseru. Następnie klienci mogą rozpocząć 

przygotowanie: z serka mascarpone, podkładu ze słodkich herbatników, kawy 

i czekolady.

Na koniec oczywiście DEGUSTACJA tiramisu z najlepszą włoską kawą. 



Sekrety kawy

Niesamowita podróż w świat włoskiej kawy. Zobaczymy od wewnątrz zakład 

produkcji kawy, gdzie prześledzimy wszystkie etapy, od  wybrania najlepszych 

ziaren aż po innowacyjną technologię używaną do produkcji opalania ziaren. 

Wycieczka zawsze jest połączona z kursem i trwa około 2 godziny.

W trakcie wycieczki i degustacji poznamy rożne aromaty, które działają na 

wszystkie ludzkie zmysły, poznamy tradycję picia kawy, rytuały, a także 

historie, w których klawa od wieków łączyła ludzi


