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Naucz się gotować z
najlepszymi szefami
kuchni ! 

Michał Miłoszewski

absolwent: Wyższej Szkoły Hotelarstwa i

Gastronomii w Poznaniu

staż: Restauracja Hotel „Mont-Blanc”,

Chamonix, Francja

był szefem kuchni w:  Bistro „Le Blanc”, 

 „Kawałyksztuki”, Warszawa

aktualnie szefuje w: „Bistro La Cocotte",

Warszawa

Szef, smakosz, kucharz, kulinarny

podróżnik, miłośnik kotów

www.dabrowskiego42.pl

warsztaty

kulinarne 



program warsztatów:

Kuchnia meksykańska dla wegetarian

Kolorowa pachnąca Kuchnia Meksyku w wersji bezmięsnej. Równie

pyszna aromatyczna i gorąca jak wersje mięsne. 

1. Salsa habanero- sos z grillowanych pomidorów z papryką habanero

2. Chilli beans - 3 rodzaje fasoli z papryką jalapenio i kolendrą

3. Tacos de tinga - ręcznie robiona tortilla kukurydziana z Jack Fruit marynowanym w

chipotle

4. Salsa verde,  salsa pomidorowa 

5. Chimi changa- chrupiąca roladka pszenna z jabłkiem i orzechami

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział

w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka

agua fresca lub klasycznej margarity.



program warsztatów:

Kuchnia meksykańska

Kolorowa pachnąca Kuchnia Meksyku w wersji klasycznej. 

1. Salsa habanero- sos z grillowanych pomidorów z papryką habanero

2. Chilli beans - 3 rodzaje fasoli z papryką jalapenio i kolendrą z mieloną wołowiną

3. Tacos de tinga - ręcznie robiona tortilla kukurydziana z wołowiną marynowaną w chipotle

4. Salsa verde,  salsa pomidorowa 

5. Chimi changa- chrupiąca roladka pszenna z jabłkiem i orzechami

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział

w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka

agua fresca lub klasycznej margarity.



1. Masło czosnkowe, masło paryskie 

2. Moules marinières

3. Steak onglet

4. Crème brulée

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział

w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka

francuskiego wina, białego, czerwonego lub bezalkoholowego.

program warsztatów:

Kuchnia francuska

Kulinarna podróż do Francji, której kuchnia jest znana i ceniona na

całym świecie.



1. Sok warzywny

2. Zupa krem z łodyg brokułu z grzankami

3. Kotleciki warzywne z młodymi ziemniakami surówką z rzodkiewki 

4. Pesto z liści rzodkiewki 

5. Chipsy z warzywnych obierek 

6. Babeczki z przejrzałych bananów

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział

w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka

wina, białego, czerwonego lub bezalkoholowego.

program warsztatów:

Kuchnia Zero Waste

Zero waste, nazywane też no waste (z ang. brak marnowania), a także less waste (z ang. mniej

marnowania) to nowe trendy, a właściwie filozofie życiowe, których zwolennicy kierują się zasadami

niemarnowania zasobów. Na tym warsztacie przedstawimy Wam przepis na pełny obiad wraz z

deserem w formule zero waste. Poznacie też sposoby na ograniczenie wyrzucania jedzenia.
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Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział
w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka
izraelskiego wina, białego, czerwonego lub bezalkoholowego.

program warsztatów:

Kuchnia koszerna

Tradycyjna kuchnia żydowska, nazywana również koszerną obwarowana jest restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi tego,

jakie produkty, w jaki sposób wytwarzane, przechowywane i przygotowywane mogą być spożywane zgodnie z żydowskim
prawem. Zasady te określa się jako kaszrut i pochodzą one z Tory – pierwszych pięciu ksiąg Biblii, które stanowią
najważniejszy tekst judaizmu. W świetle wspomnianych zasad, żywność koszerną podzielić można na trzy kategorie, czyli
mięso, nabiał i tak zwane pareve, przez co rozumie się neutralne produkty niebędące mięsem ani nabiałem. Kuchnia ta
pozwala przetrwać w trudnym otoczeniu i jest niezmiernie smaczna. Chcecie poznać jej zasady?



Naucz się gotować z
najlepszymi szefami
kuchni ! 

Sergiusz Hieronimczak

absolwent: Westminster Kingsway College

w Londynie

Finalista Top Chef 

gotował:  Hotel Mandarin Oriental, Hotel

Wyndham Grand, Londyn, Zagroda

Bamberska,  Nifty No. 20, Poznań

aktualnie szefuje w: tba

Uwielbia kuchnię francuską,

amerykańską i śródziemnomorską.

www.dabrowskiego42.pl

warsztaty
kulinarne 



1. Caponata z ośmiorniczkami 
2. Bazyliowe pappardelle z suszonymi pomidorami
3. Saltimbocca - eskalopki cielęce
4. Włoska beza z wiśniami i lodami piernikowymi 

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział
w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy. 

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka
włoskiego wina, białego, czerwonego lub bezalkoholowego.

program warsztatów:

Kuchnia włoska

Świeża i zawsze modna, Italia!!! Dobre produkty i wiele serca na
talerzu. 



1. Tajskie placuszki rybne
2. Tom Yum
3. Satay z kurczaka
4. Banany w cieście 

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział
w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.
Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka
tajskiego piwka.

program warsztatów:

Kuchnia tajska

Daleka podróż do aromatycznej Tajlandii!



Naucz się gotować z
najlepszymi szefami
kuchni ! 

Jakub Reszka

do 22 roku życia pracował w trzech

restauracjach z rekomendacją Michelin   

W 2015 roku wygrał konkurs kulinarny w

Niemczech. W ramach nagrody

otrzymał zaproszenie na staż w Restauracji

Rudolfo Castellanos

Uczestnik Top Chef Polska

Prywatnie miłośnik podróży kulinarnych,

wycieczek rowerowych,

Batmana i gorącego lata.

www.dabrowskiego42.pl

warsztaty
kulinarne 



1. Tartaletka z pate i borowikami 

2. Mule po Francusku

3. Crème brulée

4. Sałatka owocowa z prosecco i miętą

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział w przygotowaniu dań

wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy. Po zakończeniu warsztatów przepisy i

sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. Uwieńczeniem będzie szklaneczka francuskiego wina,

białego, czerwonego lub bezalkoholowego.

                                                                         Nauczymy się:

- jak robić Pate

- jak zrobić kruche ciasto

- jak dekorować słone tartaletki

program warsztatów:

Kuchnia francuska

Francja by Reszka

- jak rozpoznać czy małża jest zdatna do

jedzenia

- jak poprawnie oczyścić mule

- jak przygotować to jednogarnkowe danie

- jak przechowywać dobrze mule

- Jak zrobic creme brulee

- jak odpowiednio wypiec crem

- sposób przygotowania sałatki i jak ją

serwować



program warsztatów:

Kuchnia meksykańska

Mexico by Reszka 

1. Taco (od podstaw) z szarpanym Jackfruit

2. Przegrzebki z Oaxaca

3. Zupa z Acapulco

Każdy uczestnik otrzyma produkty potrzebne do wykonania potraw. Każda z osób bierze czynny udział

w przygotowaniu dań wraz z dokładnym omówieniem poszczególnych procesów powstawania potrawy.

Po zakończeniu warsztatów przepisy i sposób wykonania zostanie przekazany w formie papierowej.

Warsztaty kończą się wspólnym posiłkiem z przygotowanych potraw. 

- Jak zrobić tortille do taco

- Jak zrobić idealne Guacamole

- JackFruits zamiast mięsa w stylu BBQ

- Dip Chipotle

- Sposób ciekawych dekoracji oraz sposób

podania

- Jak zrobić majonez ?

Nauczymy się:

- czym są przegrzebki

- jak je serwować

- jak zrobić salsę pomidorową na bazie

kaktusa

- jak bastować przegrzebki

- jak się gotuje zupę

- jak zrobić dobry wywar z skorupek

krewetek


