Kurzy vaření s Rosannou Passione
Podzimní dovolená v Chianti, proč ne?
Tato požehnaná země, jedna z mnohých s nejkrásnějšími přírodními scenériemi, je
rovněž výborná destinace dobré kuchyně, jídla a pití.
Podzim nabízí nepřeberné množství příležitostí k údivu nad nepřekonatelnou krásou
přírody: krajina, pomalu a něžně, mění své barvy: od bronzové k červené, kterými
jsou pomalované kopce a stejně tak vinice zaplní vaše sklenice rubínově červeným
vínem a vaše srdce úžasem.
Přijeďte si vychutnat krásu tohoto ročního období.
Říjen je stále skvělý měsíc k poznání tohoto regionu, k radosti z projasněných dnů
a zkřehlých venkovských pěšin. Potěšte se ochutnávkou vína a lahodných
sezónních italských pokrmů!

Co vám nabízíme?
Nabízíme vám kurzy vaření a degustace s Rosannou Passione; připravte vlastníma rukama delikátní pokrmy z čerstvých
surovin biologické produkce: naučíte se připravit domácí těstoviny, lahodné omáčky k ochucení těstovinových jídel,
delikátní zeleninu i dezerty a ještě mnohem víc – samozřejmě podle toho, jak k nám bude příroda štědrá.
Během kurzu se připravuje kompletní menu o 4 chodech: předkrm, první
chod (domácí těstoviny ochucené typickými italskými omáčkami a
ingrediencemi), druhý (hlavní) chod s přílohou, moučník.
Samozřejmě za doprovodu skvělého italského vína!
Lze rovněž připravit individuální menu dle přání zákazníka,
včetně menu vegetariánského, veganského nebo dle specifické diety.
Doba trvání kurzu: cca 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 6 osob.

Příklad připravovaného menu:
•
•
•
•
•

zlatavá bruschetta s ovčím sýrem a grilovanými hruškami
domácí ravioli plněné sýrem “ricotta” a špenátem s máslem a
šalvějí
vepřové filé na víně Chianti s karamelizovanými cibulkami
křehký podzimní salát
koláč s čokoládou a sýrem “ricotta” nebo koláč s podzimním
ovocem

Kdy, kde a za kolik?
Kurzy vaření jsou pořádány v prostorné a profesionálně zařízené kuchyni, která je situovaná v typickém venkovském domě
v Chianti, na půli cesty mezi Florencií a Sienou. Kurzy mohou probíhat dopoledne od 11:00 do 15:00 hod včetně oběda
nebo odpoledne od 16:00 do 20:00 hod včetně večeře.
Cena: € 80,00 na osobu (cena je garantovaná při minimálním počtu účastníků 6 osob).
V ceně je konzumace připraveného oběda nebo večeře a samozřejmě dobrá nálada a autentické italské zážitky!
Přijďte a užijte si vína a všech nových chutí tohoto ročního období!

Kdo je Rosanna Passione?
je to šéfkuchařka, lektorka kurzů vaření a autorka kuchařek.
Její kurzy vaření se zrodily z dlouholeté kuchařské praxe a z vášně a
přesvědčení, že na vaření se nesmí člověk dívat běžnou myslí a běžnýma
očima.
Jídlo je mimořádný dar vitality, je pastvou pro smysly a duši, je to projev
lásky a vášně pro život.
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