Wielkanocne warsztaty kulinarne "A'la Jaja czyli Wielka(m)oc
gotowania"
Drodzy przyjaciele naszej Akademii, przed nami kolejna Wielkanoc ...Święta, które każdemu na pewno kojarzą
się z sielskim widokiem wiejskiego gospodarstwa, gdzie pomimo zmieniających się czasów, klimat spokojnej
wsi pozostaje niezmienny ... a tradycja polskiego wielkanocnego stołu nie została nadszarpnięta przez ząb
czasu ...
Gdy w całym domu czuć już zapach wędzonej szynki, boczku, tartego chrzanu i ciast ..to przypomnienie o tym,
że święta zbliżają się wielkimi krokami ...

Dlatego też pragniemy zaprosić na bardzo wyjątkowe Wielkanocne warsztaty kulinarne ,,A'la Jaja czyli
Wielka(m)oc gotowania " niedaleko poza miasto bo do oddalonego zaledwie parę kilometrów od Krakowa
Kryspinowa . Tam w scenerii rustikalnych wnętrz Karczmy "Rohatyna"( http://www.rohatyna.pl/ ) na tle
malowniczego krajobrazu , będziemy mogli wspólnie razem przygotować świąteczne menu , w którym nie
zabraknie wyjątkowych kreacji kulinarnych z akcentem wielkanocnym między innymi chrzanowa zalewajka z
wędzonym boczkiem , królicze zawijańce , pieczeń Sarmatów , jaja a'la króliczek i wiele innych specjałów z
kuchni polskiej i nie tylko.

A oprócz tego przygotowaliśmy niespodziankę. Warsztaty wzbogacone zostaną o naukę sztuki masarskieji
wędzarniczej. Wraz z zaproszonym gościem, mistrzem sztuki wędzarniczej pochodzącym z pobliskich, słynnych
z kiełbasy na całą Polskę Liszek, przygotujemy wielkanocną kiełbasę, której wianki otrzyma każdy z
uczestników. Bo nie ma jak swojskiej roboty, przygotowana samemu kiełbasa, która trafi do tradycyjnego
wielkanocnego koszyka.

Warsztaty odbędą się :

26 marca o godz. 17.00 w Domu Przyjec Okolicznosciowych "Hubertus" ul.
Samsonowicza 25a Katowice-Murcki
27 marca o godz.17.00 w Karczmie "Rohatyna", (*) Cholerzyn 361 32-060 Liszki (jezioro
Kryspinów)
(*) - Karczma "Rohatyna" mieści ok.25 minut samochodem z centrum miasta jak również w odległosci ok. 100 m
od lokalu ,znajduje się przystanek autobusowy Budzyń II , który zapewnia bardzo dobre połączenie autobusowe
linią 269 w kierunku Salwator, czas przejazdu ok.17 minut .
Uwaga : W związku z tylko jednym przewidzianym terminem, dlatego decydować będzie kolejność zgłoszeń .

W przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby osób zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania
warsztatów .

