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KCER – MP.43.3-2.2015 
Wyjazd studyjny 

 

„Kuchnia włoska regionu Trydent”   

7-13 marca 2015 r.  - Riva del Garda 

 7 marca 2015 r. (sobota ) 
12.00  Wyjazd z dworca PKS Warszawa Zachodnia 

20.00 Kolacja i nocleg w Ośrodku ILLUT Berlin - Brandenburg w Paulinenaue 
   
8 marca 2015 r. (niedziela) 
 

7.00 Śniadanie i podróż do Włoch  - Riva del Garda 
 

17.00 Powitanie go ści i zapoznanie z programem pobytu   
– dr Alina Suder dietetyk, specjalista do spraw żywności i sportu, prezenterka TV  
– Małgorzata Pawlonka - nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie 
 

18. 00 Pizza włoska - receptura  i prezentacja sporz ądzania  - wizyta w Pizzerii 
- degustacja  
 

 9 marca 2015 r. (poniedziałek  
 

8.00 Śniadanie 
9.00 Technologia produkcji i warto ść odżywcza owoców cytrusowych. Zasady 

promocji i marketingu w sprzeda ży - gaje cytrusowe w Limone sul Garda 

13. 00 Produkcja oliwek i technologia pozyskiwania wysokie j jako ści oliwy  – gaje 

oliwne i olejarnia w Limone sul Garda  

15.30 Obiad  

16.30 Specyfika kuchni włoskiej  - pokaz kulinarny z elementami ćwiczeń w sporządzaniu 
potraw typowych dla kuchni włoskiej - warsztaty kulinarne  
 

20.30 Kolacja 
 

 10 marca 2015 r. ( wtorek)  
 

7.00 Śniadanie 
8.00 Technika produkcji  serów górskich  – wytwórnia serów w Tremosine 

15.30 Obiad 
16.30 Wybrane potrawy kuchni włoskiej  - receptura i poka z wykonania  

- warsztaty kulinarne 

20.30 Kolacja 



 11 marca 2015 r. ( środa ) 
 

8.00 Śniadanie 
9.30 Warunki przebiegu procesu palenia ziarna kawy, istota uzyskiwanie 

optymalnego smaku kawy. Zasady sporz ądzania  mieszanek kaw do ekspresu 
- prażalnia kawy w Trento 

12.30 Obiad 
13.30 Włoska technologia uprawy winoro śli. Warunki przebiegu fermentacji  wysokiej 

jakości win – gospodarstwo Concilio di Volano w rejonie  Trydentu, degustacja 
wyrobów winiarskich. 

18.00 Kolacja 
  

12 marca  2015 r. (czwartek)  
 

7.00 Śniadanie 
8.30 

 
 

Poznanie zasad oceny jako ści oliwy z  oliwek – na przykładzie oliwy Extra 
Vergine z olejarni Agraria Riva del Garda. 
 

12.00 
 

13.00 

Obiad 
 
Podsumowanie seminarium Wra żenia i opinie uczestników 

14.00 
 

 
 

7.00 

Podróż powrotna do Polski  
 

13 marca 2015 r. (pi ątek) 
 

Przyjazd na dworzec Zachodni PKS w Warszawie. 
 


