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Program warsztatów szkoleniowych: 
        

Warsztaty kulinarne z kuchni włoskiej regionu Trydent 

16-17 lutego 2017 r. 

KucinAlina” 

ul Freta 45/47 w Warszawie  

zakwaterowanie CAPITAL APARTAMENTS ul. Pokorna 2 

  

 16 lutego 2017 r. /czwartek/  

13.00 Powitanie uczestników i zapoznanie z programem szkolenia – dyrektor 
Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, 
 Małgorzata Pawlonka  nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie 
 

13.14 
 
 

-  tajemnice smaku kuchni włoskiej, 
-  składniki kuchni włoskiej, filozofia, zasady i tradycje, 

-  typowe potrawy kuchni włoskiej regionu Trydent 
14.00 Przerwa kawowa  

 
14.15 Warsztaty praktyczne 

- pokaz przygotowania dań przez trenera, 
- przyrządzenie dań przez uczestników z pomocą trenera i asystenta, 
 w programie: 

 luccio (szczupak) w sosie z Gardy 

 polenta carbonera 

 sguazet 

 coniglio alla trentina (królik po trydencku) 

 canederli alla trentina 

 orzotto con vino rosso (pęczak z winem czerwonym) 

 pane di molche (chleb z oliwek) 

 torta di mele – strudel (ciasto z jabłek)  
 

18.30 
 
 

Degustacja przygotowanych dań 
  
 

 17  lutego 2017 r. /piątek/  
 

8.00 
 
 
 
 
 

-  sposoby sporządzania potraw wysokiej jakości zdrowotnej i smakowej, 
-  różne sposoby sporządzania makaronów mięs, ryb, jaj i warzyw w kuchni 
włoskiej, 
-  technologia produkcji oliwy z oliwek,  
-  degustacja oliwy i win regionalnych 
 



 
9.00 
 

 
Przerwa Kawowa 

10.00 Warsztaty praktyczne 
- pokaz przygotowania dań przez trenera, 
- przyrządzenie dań przez uczestników z pomocą trenera i asystenta, 
 w programie: 

 insalata di lago (salatka z jeziora) 

 spaghetti con le sarde (spaghetti z sardynkami) 

 strangolapreti (zielone gnocchi) 

 verdure alla griglia (grillowane warzywa) 

 salsiccia in salsa di pomidoro (surowa kiełbasa w sosie pomidorowym) 

 dolce di Riva del Garda 
 

13.00 Podsumowanie seminarium; analiza arkuszy ewaluacyjnych  
- mgr inż. Małgorzata Pawlonka KCER w Brwinowie 
Rozdanie zaświadczeń 
 
 
informacja o prowadzącej 
 
Dott.ssa dietetyki  Alina Suder  
 
Od 1979 roku mieszka w Riva del Garda we Włoszech. 
Jest absolwentką Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie.  We Włoszech 
ukończyła  gospodarkę i handel sektorów żywności na Wydziale Ekonomii i Biznesu  
na Uniwersytecie w Bolonii (Bologna) oraz dietetykę na Akademii Medycyny i Chirurgii 
w Chieti.  
Jest  dyplomowanym  “personal trainer” Wellness Istitute w Cesenie.   
Od 1985 zajmuje się odżywianiem sportowców, odchudzaniem, konsultacjami dla 
restauracji. Jest również dziennikarką kulinarną, autorką i prezenterką  programów 
telewizyjnych we Włoszech i w Polsce.  Opublikowała wiele artykułów w pismach i 
gazetach włoskich, oraz polskich o śródziemnomorskim stylu życia, gotowaniu i o 
diecie dla sportowców.  
W Polsce aktualnie na antenie TVP Polonia prowadzi tygodniowy 22 minutowy 
program „KucinAlina”, w którym prezentuje swoją kuchnię beztłuszczową i jest 
częstym gościem w innych programach TV i radiowych  
Pracuje jako konsultant dla szkól, szpitali,  domów seniora i uczy żywienia  
sportowców w Akademii Wychowania Fizycznego w Veronie (UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI VERONA  Współpracuje z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i 
Konsumpcji  SGGW w Warszawie. 
Autorka książki z DVD w języku polskim „Jak jeść i żyć by młodym być”- z przepisami 
kucharskimi nowej dietetycznej metody przygotowywania potraw, oraz książki - 
„Potrawy Świąteczne”. 
Od dłuższego czasu prowadzi „cooking nutrition show” (pokazy kulinarne na scenie),  
w Italii i w Polsce. Prowadzi lokal – Studio TV  w Warszawie na ul. Freta 45/47. 
 
 
 

 


