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Harmonogram szkolenia 

 

"Podstawy kuchni włoskiej" 

 w projekcie „Droga do zatrudnienia” 

 

termin realizacji 

09.12.2019 r. – 12.12.2019 r.  

 

Miejsce realizacji: Karczma – Pensjonat „Stary Spichlerz” ul. Zamkowa 8A Ełk 

 

Data Godziny zajęć Temat Prowadzący 

09.12.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Zasady i metody sporządzania 

potraw z mąki. 

Chleb i pizza  - wprowadzenie do 

tematyki i sporządzanie 

potraw(ciabatta, grissini, bułeczkina 

mleku, pizza na blasze,pizza okrągła, 

Neapolitańskai Rzymska, focaccia, 

rodzaje mąki odpowiednie dla 

każdego przepisu) 

E.E 
10.10 – 11.40 

Zasady i metody sporządzania 

potraw z mąki. 

Chleb i pizza  - wprowadzenie do 

tematyki i sporządzanie 

potraw(ciabatta, grissini, bułeczkina 

mleku, pizza na blasze,pizza okrągła, 

Neapolitańskai Rzymska, focaccia, 

rodzaje mąki odpowiednie dla 

każdego przepisu) 

11.50 – 13.20 

Zasady i metody sporządzania 

potraw z mąki. 

Chleb i pizza  - wprowadzenie do 

tematyki i sporządzanie 

potraw(ciabatta, grissini, bułeczkina 

mleku, pizza na blasze,pizza okrągła, 

Neapolitańskai Rzymska, focaccia, 

rodzaje mąki odpowiednie dla 
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każdego przepisu) 

13.30 – 15.00 

Zasady i metody sporządzania 

potraw z mąki. 

Chleb i pizza  - wprowadzenie do 

tematyki i sporządzanie 

potraw(ciabatta, grissini, bułeczkina 

mleku, pizza na blasze,pizza okrągła, 

Neapolitańskai Rzymska, focaccia, 

rodzaje mąki odpowiednie dla 

każdego przepisu) 

10.12.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Zasady i sposoby sporządzania 

potraw z owoców morza i z mięsa. 

Mięso, ryby, owoce morza  - 

wprowadzenie do tematyki i 

sporządzanie potraw (ragù po 

bolońsku, pulpeciki w sosie 

pomidorowym, kurczak z papryką po 

rzymsku, saltimboccapo rzymsku, 

kalmary (nadziewae i ismażone), ryba 

w skórce ziemniaczanej, małżei 

omułki. 

E.E 

10.10 – 11.40 

Zasady i sposoby sporządzania 

potraw z owoców morza i z mięsa. 

Mięso, ryby, owoce morza  - 

wprowadzenie do tematyki i 

sporządzanie potraw (ragù po 

bolońsku, pulpeciki w sosie 

pomidorowym, kurczak z papryką po 

rzymsku, saltimboccapo rzymsku, 

kalmary (nadziewae i ismażone), ryba 

w skórce ziemniaczanej, małżei 

omułki. 

11.50 – 13.20 

Zasady i sposoby sporządzania 

potraw z owoców morza i z mięsa. 

Mięso, ryby, owoce morza  - 

wprowadzenie do tematyki i 
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sporządzanie potraw (ragù po 

bolońsku, pulpeciki w sosie 

pomidorowym, kurczak z papryką po 

rzymsku, saltimboccapo rzymsku, 

kalmary (nadziewae i ismażone), ryba 

w skórce ziemniaczanej, małżei 

omułki. 

13.30 – 15.00 

Zasady i sposoby sporządzania 

potraw z owoców morza i z mięsa. 

Mięso, ryby, owoce morza  - 

wprowadzenie do tematyki i 

sporządzanie potraw (ragù po 

bolońsku, pulpeciki w sosie 

pomidorowym, kurczak z papryką po 

rzymsku, saltimboccapo rzymsku, 

kalmary (nadziewae i ismażone), ryba 

w skórce ziemniaczanej, małżei 

omułki. 

11.12.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Zasady i sposoby wykonywania 

makaronów 

Świeży makaron, nadziewany i 

suszony, risotto (Tagliatelle, 

Lasagne, Tortellini, Ravioli, Risotto 

/ Supplì, suchy makaron, metody 

gotowania i przygotowania, różnice) 

E.E 

10.10 – 11.40 

Zasady i sposoby wykonywania 

makaronów 

Świeży makaron, nadziewany i 

suszony, risotto (Tagliatelle, 

Lasagne, Tortellini, Ravioli, Risotto 

/ Supplì, suchy makaron, metody 

gotowania i przygotowania, różnice) 

11.50 – 13.20 

Zasady i sposoby wykonywania 

makaronów 

Świeży makaron, nadziewany i 

suszony, risotto (Tagliatelle, 
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Lasagne, Tortellini, Ravioli, Risotto 

/ Supplì, suchy makaron, metody 

gotowania i przygotowania, różnice) 

13.30 – 15.00 

Zasady i sposoby wykonywania 

makaronów 

Świeży makaron, nadziewany i 

suszony, risotto (Tagliatelle, 

Lasagne, Tortellini, Ravioli, Risotto 

/ Supplì, suchy makaron, metody 

gotowania i przygotowania, różnice) 

12.12.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Desery włoskie – zasady i  sposóby 

ich wykonywania(tiramisù, 

pannacotta, cannoli sycylijskie, mini 

cheesecakez ricottą) 

E.E 

10.10 – 11.40 

Desery włoskie – zasady i  sposóby 

ich wykonywania(tiramisù, 

pannacotta, cannoli sycylijskie, mini 

cheesecakez ricottą) 

11.50 – 13.20 

Desery włoskie – zasady i  sposóby 

ich wykonywania(tiramisù, 

pannacotta, cannoli sycylijskie, mini 

cheesecakez ricottą) 

13.30 – 15.00 

Desery włoskie – zasady i  sposóby 

ich wykonywania(tiramisù, 

pannacotta, cannoli sycylijskie, mini 

cheesecakez ricottą) 

 

 

 

 

 

 


