Aktualności

Druga edycja Kulinarnej Podróży Orient
Expressem - Imperia Smaków

Orient Express pozostał w naszej świadomości synonimem luksusu, przepychu, bogactwa i... dobrego smaku.
Podróż zaczynała się w Paryżu, wiodła przez kilka krajów Europy aż do samego Konstantynopola (dzisiejszego
Stambułu), gdzie we wnętrzach zapierających dech w piersiach pasażerowie podziwiali widoki, o których my
dzisiaj możemy tylko poczytać. Europa sprzed II wojny, kobiety w pięknych sukniach, dżentelmeni w
smokingach, świat ze starych fotografii, smaki świata...

Orient Express odjeżdża z naszej stacji po raz drugi. Kolejną edycję nazwaliśmy "Imperia Smaków", mamy
nadzieję, że nie zawiedzie Przyjaciół naszej Akademii, zaspokajając najbardziej wybredne kulinarne gusta
każdego smakosza. Gwizdek zawiadowcy, oznajmiający początek kulinarnej podróży przez Imperia Smaków
usłyszymy, gdy na nasze podniebienia trafi Tapenade, francuski sos, który włoskiemu spaghetti nada
niepowtarzalny smak Prowansji. Pociąg ruszy, a juz po chwili naszym oczom ukażą się niezwykłe krajobrazy
Burgundii. Znawcy mówią, że głową Francji jest Paryż, jej duszą Szampania, ale żołądkiem - bez wątpienia
Burgundia. Kraina stworzona dla najbardziej wymagających hedonistów, kraina długich, leniwych i
wyrafinowanych posiłków. Tam zaserwujemy Państwu Boeuf Bourguignon czyli wołowinę po burgundzku.
Rozkoszując się smakiem, ostatni raz spoglądamy na krajobrazy Francji... Nasz Orient Express wjeżdża do
Włoch. W kraju basenu Morza Sródziemnego, nie może zabraknąć dania z dobrodziejstwami, jakie to morze
niesie - zaproponujemy Państwu bajecznie kolorową łososiową lasagne z owocami morza. W naszym włoskim
menu poznacie również smak Vitello Tonnato, przystawki łamiącej smakowe konwenanse, w której sos
tuńczykowy podkreśla delikatność cielęciny. Pociąg mknie górskimi trasami, za oknami widzimy ośnieżone stoki
Alp, słyszymy delikatne jodłowanie to znak, że jesteśmy w Austrii. Na rozgrzanie zjemy tutaj sycącą Tyrolską
zupę z Croutons ziemniaczanymi i grillowanym boczkiem. Dla łasuchów, kuchnia austriacka też ma coś do
zaoferowania - deserGermknödel z gorącym sosem waniliowym i wiśniami amarena, którego smak będą
wspominać jeszcze długo. Dojeżdżając do celu naszej podróży zjemy Lahmacun (Turkish Pizza), jego smaku
będziemy poszukiwać wśród krętych uliczek otaczających Grand Bazar... Jesteśmy w Stambule, wita nas głos
Muezina, wzywający na modlitwę, słońce odbija sie od Bosforu, a my kończymy naszą podróż jedząc Mercimek
corbasi (tradycyjną turecką zupę z czerwonej soczewicy).

Cook Professional zaprasza na warsztaty "Kulinarna Podróż Orient Expressem - Imperia Smaków", gdzie
zapoznają się Państwo z techniką przygotowania i smakiem Tapenade, Boeuf Bourguignon , łososiowej lasagne z
owocami morza, Vitello Tonnato, Tyrolskiej zupy z Croutons ziemniaczanym i grilowanym boczkiem,
Germknödel z gorącym sosem waniliowym, Lahmacun (Turkish Pizza ) i Mercimek Corbasi ( zupa z soczewicy ) .

Terminy:
KRAKÓW 21 luty (czwartek) 2013 godz. 17.00 Restauracja "Bazylia", ul. Stradomska 13, Kraków

Zgłoszenia i zapytania na cookprofessional@vp.pl

