Świąteczne
Warsztaty Kulinarne
Online dla firm
Hiszpańskie Smaki
by Adrian Stojewski

Mam przyjemność
zaproponować Państwu
świąteczne warsztaty
kulinarne online, czyli
najsmaczniejszą formę
integracji pracowników.
Razem wyruszymy
w podróż po świątecznych
smakach Hiszpanii, Polski
oraz obu Ameryk.

Adrian Stojewski

¡Hola! , jestem Adrian i od ponad 10 lat
staram się, aby Polacy, tak jak ja, oszaleli na
punkcie hiszpańskiej kuchni.
Uczyłem się gotować pod okiem mistrzów hiszpańskiej kuchni
z gwiazdkami Michelin, takich jak: Kiko Moya, Fran Martinez, Ivan
Cerdeño Lopez, María José San Román czy Pablo González.
Ukończyłem szkołę gastronomiczną w Polsce i studiowałem na
kierunku kulinarnym na Universidad Catolica San Antonio de Murcia w
Hiszpanii.
Przeszkoliłem tysiące uczestników warsztatów, zarówno online, jak
i stacjonarnie, i pomogłem w integracji takim firmom, jak Deloitte,
Rossmann, PZU i innym! Jestem częstym gościem wydarzeń
związanych z kulturą Hiszpanii oraz promuję ten kraj w mediach – mam
na swoim koncie udział w audycjach radiowych i programach
telewizyjnych, np. w roli eksperta w kuchni Dzień Dobry TVN czy
Pytanie na Śniadanie.

Co zapewniamy?
My zajmiemy się kompleksową organizacją świątecznego eventu od A
do Z, a Wy wyruszycie w kulinarną podróż po najsmaczniejszych
zakątkach Hiszpanii, Polski lub obu Ameryk!
Warsztaty pod okiem doświadczonego kucharza i eksperta
kulinarnego, który przeszkolił tysiące amatorów gotowania. Spotkanie
pełne autentycznych smaków, interakcji z uczestnikami, a to wszystko
w wyjatkowej atmosferze, okraszonej ciekawostkami.
Transmisja na żywo ze studia kulinarnego w jakości Full HD poprzez
Teams, Meets, Zoom i inne komunikatory. Na życzenie nagranie
transmisji.
Gwarancja dostarczenia autentycznych składników pod drzwi
uczestników.

1.Menu

3.Transmisja

Wybierasz jedno ze
świątecznych menu

5.Po warsztatach

Przed warsztatami otrzymujesz link do
transmisji i łączysz się o ustalonej godzinie

2.Dostawa

Odbierasz od kuriera wszystkie
niezbędne składniki

Otrzymasz przepisy i listę
składników, dzięki którym
odtworzysz wszystkie dania

4.Wspólne gotowanie

Zaczynasz swoją kulinarną podróż!
To czas na zabawę, Twoje pytania do
prowadzącego i niezapomnianą integrację!

Feliz Navidad!
czyli Hiszpańskie Smaki
1. Crema de almendras mallorquina

to aksamitny krem z migdałów przyrządzany
w okresie Świąt Bożego Narodzenia przez
mieszkańców Majorki.

2. Lombarda Navideña

to duszona w czerwonym winie i zapiekana z jabłkami
kapusta, ze świątecznym akcentem w postaci kasztanów
i pomarańczy, nieodłączna pozycja wigilijnego menu
w Madrycie i Kastylii.

3. Arroz con leche

to puszysty deser na bazie ryżu i mleka aromatyzowany
korą cynamonu i skórką z cytryny. Jeden z klasyków
hiszpańskich deserów.

Świąteczne Smaki
Ameryki Łacińskiej
1. Ensalada de Nochebuena

to pochodząca z Meksyku "sałatka wigilijna", wyjątkowe
i egzotyczne połączenie pomarańczy, buraków, jabłek,
orzeszków ziemnych i owoców granatu.

2. Empanadas de frijoles y queso

to chrupiące pierogi z mąki kukurydzianej skrywające we
wnętrzu farsz z czerwonej fasoli i sera. Kolumbijskie danie
narodowe, którego nie może zabraknąć również w okresie
Świąt.

3. Natillas de chocolate

to delikatny krem z korzenną nutą i cytrusowym
akcentem. Ten czekoladowy pszysmak tradycyjnie gości
na stołach w trakcie świąt i rodzinnych uroczystości.

Happy Christmas!
czyli Smaki Ameryki Północnej
1. Rosemary Roasted Sweet Potatoes

to aromatyczne pieczone bataty z dodatkiem oliwy, szczyptą
rozmarynu i nutą pietruszki, które swoim smakiem urzekają
Amerykanów podczas wyjątkowych okazji.

2. Green Bean Casserole
to skąpana w beszamelu pieczona fasolka szparagowa,
okraszona smażonymi grzybami i chrupiącą cebulką. Danie
przyrządzane w Święta Bożego Narodzenia i Thanksgiving
Day.

3. Gingerbread cookies

amerykańskie Święta nie mogłyby się odbyć bez
tych słodkich i chrupiących pierniczków. Te łakocie
kuszą korzennymi smakami i zabawnymi
kształtami.

Wesołych Świąt!
czyli Polskie Smaki
1. Świąteczny barszcz czerwony

to zupa o rubinowej barwie na bazie wloszczyzny
i buraków, o głębokim aromacie ziół, niezastąpiony
element świątecznej kolacji.

2. Pierogi z kapustą i grzybami

to tradycyjne, ręcznie wyrabiane ciasto z mąki pszennej,
jajek i wody, które nadziewa się farszem. Najbardziej
świąteczna wersja, z wyrazistym akcentem grzybów i
szczyptą przypraw w tle, zawiera kapustę kiszoną.

3. Kutia z makiem
to świąteczny deser, którego fenomen kryje się w słodkości.
Stanowi kompozycję maku, pszenicy oraz skórki
pomarańczowej, a jej smak dopełniają bakalie.

Dlaczego warto skusić się na świąteczne warsztaty online?
idealne rozwiązanie dla osób pracujących w różnych lokalizacjach
brak ograniczeń co do ilości uczestników
najciekawsza i najsmaczniejsza forma integracji
pełne bezpieczeństwo Twoich pracowników
wygoda, dzięki dostarczeniu wszystkich produktów pod drzwi lub do najbliższego
paczkomatu
smaczna zabawa w nieformalnej atmoferze
możliwość dołączenia do paczek z produktami
kartek z życzeniami lub prezentów świątecznych
dostępne w trakcie warsztatów aktywności teambuildingowe:
podział na zespoły, Masterchef, black box challenge, konkursy i quizy

Zadbaj o wyjątkowy świateczny nastrój dzięki
wigilijnym warsztatom kulinarnym online!
Zadzwoń 790680377
Napisz info@hiszpanskiesmaki.pl
Zajrzyj na www.hiszpanskiesmaki.pl

Uszyjemy świąteczny event na miarę
Twoich potrzeb i możliwości :)
Hiszpańskie Smaki
by Adrian Stojewski

