Hiszpañskie Smaki - Adrian Stojewski

Warsztaty
Kulinarne
online
Pyszna integracja Twoich
pracowników lub klientów

O MNIE

¡Hola! , jestem Adrian i od ponad 10
lat staram się, aby Polacy, tak jak ja,
oszaleli na punkcie hiszpańskiej
kuchni.
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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 stacjonarnych, 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.

Właśnie teraz, kiedy przechodzimy zdalną rewolucję,
szczególnie ważna jest wirtualna integracja zespołu.
Warsztaty kulinarne - realizowane w formie online
- są szansą na podtrzymywanie relacji między
pracownikami, a to wszystko w nieformalnej
atmosferze. Wspólne gotowanie to angażująca
i kreatywna zabawa, która pozwoli utrzymać
zaangażowanie zespołu.

www.hiszpanskiesmaki.pl

Kulinarny team
building
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My zajmiemy się kompleksową organizacją eventu od A do Z,
a Wy wyruszycie w kulinarną podróż po najsmaczniejszych zakątkach Hiszpanii,
Portugalii i Ameryki Południowej!
Warsztaty pod okiem doświadczonego kucharza i eksperta kulinarnego,
który przeszkolił tysiące amatorów gotowania. Spotkanie w nieformalnej
atmosferze, pełne autentycznych smaków, interakcji z uczestnikami,
a to wszystko okraszone ciekawostkami.
Transmisja na żywo ze studia kulinarnego w jakości Full HD poprzez Teams,
Meets, Webex, Zoom i inne komunikatory. Możliwość nagrania spotkania
i odtworzenia w dowolnym momencie.
Gwarancja dostarczenia paczek z autentycznymi składnikami pod drzwi
uczestników.
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* Możliwość prowadzenia warsztatów również w języku angielskim.

www.hiszpanskiesmaki.pl

CO ZAPEWNIAMY?

Co zapewniamy?

Wybierasz jedno z
proponowanych menu

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

2.Dostawa

Odbierasz od kuriera składniki
niezbędne na warsztaty
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5.Po warsztatach

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!

www.hiszpanskiesmaki.pl

JAK TO DZIAŁA?

1.Menu

3.Transmisja

Przystawka:
Patatas bravas - prawdziwa ikona hiszpańskiego tapas,
katalońskie ziemniaczki w ostrym, wyrazistym sosie
Sos:
Śródziemnomorski sos alioli - puszysty i aromatyczny sos
czosnkowy, znany w Hiszpanii od Costa Brava do Costa del Sol,
a także w innych regionach Basenu Morza Śródziemnego
Danie główne:
Croquetas de Jamón serrano lub de puerro confitado
- chrupiące krokiety skrywające we wnętrzu kremowy farsz
z długo dojrzewającej szynki Serrano /
lub karmelizowanego pora (vege)
Deser:
Churros con chocolate - puszyste i delikatne hiszpańskie
pączki z ciasta parzonego, podane z sosem z gorącej
czekolady
Paczka zawiera wszystkie produkty niezbędne do przygotowania 3-4 porcji każdej potrawy.
Wyjątek stanowią 4 jajka, które ze względów logistycznych zakupują uczestnicy.
Dostępna również wersja mini 2-daniowa (Croquetas + Churros).
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MENU 1

HISZPAŃSKIE SMAKI

Zupa:
Sopa de maíz - kremowa zupa z kukurydzy, występująca
w różnych odsłonach w wielu krajach Ameryki Łacińskiej
Danie główne:
Empanadas de frijoles comlombianos - tradycyjne
kolumbijskie kruche pierogi z mąki kukurydzianej z farszem
z czerwonej fasoli, kolendry i chili
Sos:
Salsa de cilantro - sos na bazie kolendry, czosnku i soku
z limonki, orzeźwiający dodatek do empanadas
Deser:
Natillas de chocolate - czekoladowy krem z nutą cytryny
i cynamonu
Paczka zawiera wszystkie produkty niezbędne do przygotowania 3-6 porcji każdej potrawy.
Wyjątek stanowią 4 jajka, które ze względów logistycznych zakupują uczestnicy.
Dostępna również wersja mini 2-daniowa (Empanadas + Natillas).
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MENU 2

SMAKI AMERYKI
POŁUDNIOWEJ

Przystawka:
Batata doce ao forno - zapiekane słodkie ziemniaki
aromatyzowane kuminem i kolendrą
Sos:
Piri Piri - ostry sos z papryczki Piri Piri, odkrytej przez
portugalskich osadników w Zachodniej Afryce
Danie główne:
Pastéis de peixe - chrupiące krokiety rybne z puszystym
i rozpływającym się w ustach puree ziemniaczanym i kolendrą
Deser:
Arroz Doce -kremowy pudding na bazie ryżu, aromatyzowany
skórką z cytryny i korą cynamonu wraz ze skondensowanym
mlekiem

Paczka zawiera wszystkie produkty niezbędne do przygotowania 3-6 porcji każdej potrawy.
Wyjątek stanowią 1 jajko, które ze względów logistycznych zakupują uczestnicy.
Dostępna również wersja mini 2-daniowa (Croquettes + Arroz Doce).

07
www.hiszpanskiesmaki.pl

MENU 3

PORTUGALSKIE SMAKI

Gotowali z nami
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Co o nas mówią?
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Głodny?
Na co czekasz?

Napisz lub zadzwoń, aby umówić się na wspólne

+48 790 680 377

gotowanie! ¡Ole!
Zawsze uszyjemy event na miarę
Twoich potrzeb i możliwości!
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij :)

info@hiszpanskiesmaki.pl

www.hiszpanskiesmaki.pl

