
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola

Novomeského 2070, 979 01  Rimavská Sobota

www.ssosrs.sk

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Pizzeria Palazzo

Rybárska, 979 01  Rimavská Sobota

www.pizza-palazzo.sk 

Podujatie

Týždeň piemontskej kuchyne

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: Špeciality piemontskej kuchyne v podaní žiakov SSOŠ
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Pizzeria Palazzo, Rybárska, 979 01  Rimavská Sobota

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 12 2016

Dátum podujatia - koniec

11 12 2016

Miesto podujatia



Norbert Adam

0907849745

adamnorbert23@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Týždeň piemontskej kuchyne 

Pizzeria Palazzo organizuje TÝŽDEŇ PIEMONTSKEJ KUCHYNE v spolupráci so Súkromnou 
strednou odbornou školou - Magán Szakközépiskola v termíne 5.12.-11.12.2016. 
Jedlá talianskej kuchyne pripravujú žiaci SSOŠ-MSz, ktorí absolvovali odbornú stáž v 
talianskej špičkovej vzdelávacej inštitúcii v rámci projektu Erasmus+. Miesto pobytu, Asti, 
sa nachádza v severozápadnej časti Talianska v regióne Piemont, blízko francúzskych 
hraníc. Gastronómiu regiónu ovplyvnili okrem francúzskej a talianskej kuchyne aj početné 
vinice a v nich pripravované víno. Regionálnu gastronómiu charakterizuje používanie 
kvalitných miestnych surovín. 
Žiaci strávili v tejto oblasti tri týždne, počas ktorých navštevovali miestnu súkromnú 
hotelovú akadémiu. Cvičné kuchyne sa nachádzajú priamo v meste Asti a v Agliano Terme, 
kde mali možnosť variť v krásnom prostredí plnom viníc. Okrem výučby talianskeho jazyka 
sa žiaci zúčastnili praktických cvičení, na ktorých im šéfkuchár Gino odovzdával tajomstvá 
talianskej a regionálnej kuchyne. Zúčastnili sa aj baristického kurzu, v rámci ktorého 
spoznali pravé talianske espresso, ristretto, alebo capuccino. 
Verejnosť si môže prísť pochutnať na špeciálnych talianskych jedlách ako minestrone, 
ravioli, agnolotti atď. Počas týždňa piemontskej kuchyne nemôžu chýbať ani lasagnetta a 
pizza piemontese. Zaujímavosťou bude aj bicerin, turínska kávová špecialita,   v podaní 
Adama Laczka (žiak III.G triedy).   

www.ssosrs.sk    www.pizzeria-palazzo.sk   www.rimava.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií
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