Baví nás

BUĎTE KRÁLI VEČÍRKŮ

NOVÉ KURZY V CHEFPARADE

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE...
Stojí za to!
28. ledna

Galadegustace Žofín
Vyrazte na 16. ročník prodejní výstavy vín a destilátů.
Koná se v pražském paláci Žofín
a kromě degustací
vás čekají přednášky uznávaných barmanů a setkání s vinaři, z nichž mnozí budou
své víno propagovat osobně. Nenechte si
ujít vína z Mikrosvínu Mikulov, z destilátů
stojí za to Baron Hildprandt.
www.1er.cz/galadegustace

28. ledna–28. února
Kurzy vaření v Chefparade pro novou sezonu jsou už
vyhlášené a i my v Gurmetu se jich pravidelně účastníme.
Těšíme se nejen na ty, které se věnují národním
specialitám, ale i na ty tematické. Lektoři Chefparade vás
naučí napříkad základy pečení, výrobu paštiky
a galantiny, speciality z krevet či tuňáka. Nás zaujal hlavně
kurz zaměřený na fingerfood neboli jídla na jedno sousto,
ta totiž mohou být mnohem zábavnější a kreativnější
než klasické večírkové chlebíčky a pomazánky. Kurz
vede Jan Hajný, který má velké zkušenosti s cateringem
i foodstylingem, takže si můžete být jistí, že jídlo bude
nejen skvěle chutnat, ale i úžasně vypadat. Více informací
na www.chefparade.cz

Do každé kuchyně: MOBILNÍ BOX
Uložných prostorů není
nikdy dost. Do bedny
na kolečkách uložte
zeleninu, ovoce nebo
třeba těžké lahve,
díky kolečkům ji
snadno převezete,
kam bude třeba.
Obsah napíšete
křídou.
www.bellarose.cz

Salon vín
Letošní Salon vín přichází s příjemnou
změnou – expozice nového ročníku bude
ve Valticích otevřena celý měsíc, a dá tudíž
návštěvníkům příležitost ochutnat a zhodnotit (případně i nakoupit) nejlepší česká vína.
www.salonvin.cz

30. ledna

Masopust v Hamrech u Hlinska
Tradiční masopustní průvody se
budou konat po celé republice, ten
v Hamrech je ale od roku 2010 zapsán
na seznamu UNESCO. Přijďte se podívat
na autentické kostýmy a poslechnout si
masopustní muziku. Zajištěno je i tradiční
občerstvení.
www.masopusthamry.cz

20. února

Depo Street Food Festival
Pouliční jídlo dobylo svět! Úspěšné
festivaly zaměřené na street food už
zažila Praha i Brno, teď si je vychutnají
i v Plzni. Na návštěvníky čeká klasika,
jako jsou burgery a hot dogy, burritos,
belgické hranolky nebo španělské
speciality.
www.plzen2015.cz
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