Oferujemy pokazy i warsztaty
kulinarne w wykonaniu popularnych
aktorów, celebrytów oraz znanych
kucharzy prowadzących w telewizji
swoje programy.
Ugotować dla Państwa mogą także
uczestnicy niezwykle popularnych
programów typu reality show
o charakterystyce kulinarnej, takich
jak MasterChef, Hell’s Kitchen,
Top Chef, Ugotowani.

PokazyKulinarne.com – Największa w Polsce oferta pokazów kulinarnych
prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów kuchni

tel.: 604 349 905, 728 801 721

e-mail: biuro@pokazykulinarne.com

Marka Pokazy Kulinarne z Gwiazdami jest własnością Agencji Artystycznej LUXART

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

ATRAKCJE KULINARNE

BICIE REKORDÓW KULINARNYCH

CATERING

Przedstawiamy Państwu nową, rewelacyjną atrakcję kulinarną
- bicie rekordów w wielkości gotowanej potrawy.
Wykorzystując flotę naszych "Olbrzymich" plenerowych
urządzeń gastronomicznych możecie Państwo stworzyć:
np. największą jajecznicę, najdłuższą kiełbasę, największego
placka ziemniaczanego lub racucha. Możecie spróbować pobić
już istniejący wynik lub wymyślić swoją gigantyczną potrawę,
którą może ktoś w przyszłości będzie chciał przebić gabarytami.
Można pokusić się także o próbę pobicia, któregoś z rekordów
zapisanych w Ksiedze Guinnessa! Nieograniczona inwencja
należy do Państwa!
Po ugotowaniu rekordowej potrawy otrzymamy setki lub
tysiące porcji, którą ze smakiem zjedzą wszyscy uczestnicy
zabawy! Kulinarne bicie rekordów to także większe
zainteresowanie Państwa imprezą mediów oraz możliwość
pozyskania atrakcyjnych sponsorów!

Gotowaniu na olbrzymich patelniach lub w ogromnym kotle,
nie zawsze musi towarzyszyć pokaz kulinarny. Usługa może
mieć również charakter cateringowy.
Urządzenia doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzeba
w szybkim czasie przygotować i wydać bardzo dużą ilość porcji
np.. podczas Państwa imprez, uroczystości lub wydarzeń
sportowych.
Nasi kucharze z przyjemnością ugotują i wydadzą o określonej
godzinie kilkaset lub kilka tysięcy porcji potrawy.

Jedna z naszych najnowszych atrakcji –
warsztaty pieczenia pizzy oraz smażenia
pysznych hamburgerów! Podczas imprezy
uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować
najlepsze ciasto do pizzy, jakie mięso
najlepiej nadaje się do hamburgerów,
a także jakie dodatki mogą zawitać
w obu potrawach. A przede wszystkim
sami mogą uczestniczyć i mieć swój
wkład we wszystkich etapach powstawania potraw!

WARSZTATY PIECZENIA PIZZY ORAZ SMAŻENIA HAMBURGERÓW!

Zarówno pizza, jak i hamburgery są
pieczone i smażone w naszym
przenośnym piecu opalanym drewnem.

NOWOŚĆ

cena do 5000 zł

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

POKAZ GOTOWANIA ZUP W OGROMNYM KOTLE
Gotowanie zupy w wielkim kotle,
prowadzone przez kucharzy z programów
MasterChef, Hell’s Kitchen i Top Chef.
W szczególności polecamy zupy rybne,
tajskie z owocami morza, a także te nasze,
polskie takie jak grzybowa, pomidorowa
czy żurek. Możliwe jest także gotowanie
wszelakich gulaszy i potraw „jednogarnkowych”.
Czekamy również na Wasze propozycje!
Jeżeli chodzi o ilość porcji – nie martwcie
się, starczy dla wszystkich. Nasi kucharze
mogą przygotować nawet 2500 porcji
dla zgromadzonych.
Kocioł jest naprawdę pojemny, posiada
własną konstrukcję i palenisko.

NOWOŚĆ

Podczas show, szefowie kuchni przygotowują wszystkie produkty, po kolei
dodając składniki.
Opowiadają o kuchni, zdradzają kulinarne
ciekawostki przydatne każdemu i odpowiadają na pytania.
cena do 5000 zł

Warsztaty udowadniają , że wypiek
pieczywa jest czymś bardzo łatwym
i przyjemnym, a przy odrobinie pracy
możemy
własnoręcznie
stworzyć
bochenek pachnącego chleba.
Uczestnicy warsztatów będą mogli
przygotowywać
przeróżne
chleby,
np. ekologiczne, z dodatkami oraz według
staropolskich
przepisów.
Podczas
warsztatów uczestnicy własnoręcznie
wygniotą ciasto i je uformują. Będą mieli
także do dyspozycji przeróżne dodatki.
Dostarczamy przenośny piec, który jest
przystosowany do wypieku pieczywa,
a jednocześnie wymaga tylko 220 V
napięcia. Możemy go ustawić w każdym
miejscu.
Całość imprezy jest przygotowana tak,
aby podczas jej trwania nasza
plenerowa piekarnia mogła pracować
i aby uczestnicy warsztatów byli ciągle
zajęci.

Super atrakcyjny show gwarantowany!

WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA I PIERNIKÓW

NOWOŚĆ

cena do 5000 zł - PROMOCJA! Do każdej Bitwy na
dwie patelnie warsztaty pieczenia chleba GRATIS!

Świąteczne warsztaty wypieku pierników
W okresie Świąt Bożego Narodzenia
proponujemy
całodniowe
warsztaty
wypieku pierników. Mogą się one stać
ciekawą atrakcją Państwa Jarmarków
Bożonarodzeniowych.
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
bez uszkodzenia gruntu
nawet
na kostce brukowej.
.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

CO GOTUJEMY?

POKAZ GOTOWANIA NA OLBRZYMIEJ PATELNI
Znakomity show kulinarny, a do tego kilkaset porcji
pysznego jedzenia dla publiczności!
To będzie hit Waszej imprezy plenerowej!
Rewelacyjna atrakcja kulinarna zarówno latem, jak i zimą!
Rewelacyjny pokaz kulinarny w wykonywany przez znakomitych
kucharzy. W trakcie pokazu publiczność obserwuje proces przygotowania potrawy, a także wysłuchuje wielu ciekawostek
kulinarnych jak i opowieści z planów szalenie popularnych
programów kulinarnych takich jak MasterChef czy Hell’s Kitchen

Na patelni możemy gotować
dania regionalne, dania
„jednogarnkowe”,
zupy,
a także dziczyznę i inne,
wedle życzenia Klienta.
W naszych przepisach wykorzystujemy produkty regionalne, aby dopasować potrawę do charakteru Państwa
imprezy
(„Święto Kaszy”,
„Święto Ziemniaka”, „Święto
Ryby” itp.).

POKAZY Z GWIAZDAMI

PRZYKŁADOWE POTRAWY

Pokazy gotowania mogą prowadzić gwiazdy niezwykle
popularnych telewizyjnych
programów kulinarnych, np.:
Mariusz Szwed, Diana Volokhova, Mikołaj Rey, Charles
Daigneault, Klaudia Budny
z MasterChef, Sylwia Biały
z Hell’s Kitchen czy Adriana
Marczewska z Top Chef.

* Gulasz orientalny
– Hit sezonów 2016 i 2017!,
* Gulasz staropolski z kaszą,
* Leczo, Gigantyczna jajecznica,
* Zupy: rybna, żurek staropolski, cebulowa, piwna!,
* Dzik w jarzynach z kaszą,
* Gigantyczna jajecznica.

HIT!
4000 PORCJI
Zazwyczaj podczas pokazu
wydajemy 500 - 1000 porcji
degustacyjnych, naturalnie
może być ich więcej.
Podczas naszego rekordowego
pokazu przeprowadzonego z okazji uroczystości pierwszomajowych
przygotowaliśmy i wydaliśmy aż 4000 porcji!

Najbardziej
popularny
pokaz!

CENA POKAZU
Cena obejmuje:
wynajem
patelni,
obsługę
przez
wykwalifikowanych kucharzy,
co najmniej 500 porcji
pysznej, gorącej potrawy.
Przywozimy
zadaszenie
stanowiska
kucharza
oraz stoły potrzebne do
przeprowadzenia pokazu.
Posiadamy własne nagłośnienie wraz z bardzo
przydatnymi mikroportami.

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

ATRAKCJE KULINARNE
KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
nawet na kostce brukowej
bez uszkodzenia gruntu.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

POKAZ ZAWIERA

BITWA NA DWIE LUB TRZY
OLBRZYMIE PATELNIE
Zapraszamy Państwa do wspólnej kulinarnej zabawy, w czasie
której przygotujemy na Państwa oczach wyjątkowe dania…
A wszystko za sprawą znakomitych Szefów Kuchni, dla których
gotowanie to nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja.
W zabawie udział biorą drużyny składające się z 4–6 osób.
Kapitanami drużyn są laureaci telewizyjnych show kulinarnych
(np. Sylwia Biały z „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia” oraz
Mariusz Szwed z „MasterChef”). Każda drużyna otrzymuje
zestaw produktów, z których pomaga przygotować danie na
jednej z dwóch ogromnych patelni.
W czasie trwającego 3- 4 godziny pokazu przeprowadzane
są liczne konkurencje i konkursy kulinarne wśród drużyn oraz
zgromadzonej publiczności.

Dwoje kucharzy znanych
z kulinarnych programów TV,
np. Sylwia Biały z Hell’s
Kitchen – Piekielna Kuchnia
oraz Mariusz Szwed z MasterChef, 2 x ogromna patelnia, 1000 porcji degustacyjnych potrawy (po 500
porcji z każdej patelni),
wszystkie niezbędne produkty spożywcze oraz akcesoria kucharskie, naczynia
jednorazowe.

PRZYKŁADOWE POTRAWY
Zazwyczaj są to np. gulasz
staropolski wykonywany przez
Sylwię oraz zupa tajska - specjalność Mariusza. Oczywiście
potrawy mogą być dostosowane do charakteru kulinarnego Państwa imprezy.

Wszystkie konkurencje ocenia Jury. Jeśli jest to przewidziane,
zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę, pozostali uczestnicy –
gadżety kulinarne. Wszyscy dostają również pamiątkowe
dyplomy.
cena od 5000 do 10000 zł

TURNIEJE KULINARNE
Proponujemy Państwu „Bitwę na cztery grille”, czyli Turnieje
Kulinarne, które są idealną propozycją na: Dni Miast, imprezy
okolicznościowe (Turniej Sołtysów, Dni Produktów Regionalnych itp.) i rodzinne. Dwie drużyny (3-4 osoby) pod
okiem kucharzy – finalistów kulinarnych programów w TV,
rywalizują o nagrodę główną (Burmistrza, Prezydenta,
Prezesa… etc).
Zawodnicy na 4 elektrycznych grillach
przygotowują kilka potraw. Drużyny otrzymują te same
produkty.
Zmagania kucharzy - amatorów ocenia Jury.
Dodatkową atrakcją imprezy może być pokaz gotowania na
olbrzymiej patelni na której uczestnicy turnieju mogą przygotować pod okiem prowadzącego kilkaset porcji pysznej
potrawy!
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

Warsztaty kulinarne dla dzieci z Dianą VOLOKHOVĄ

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z SYLWIĄ BIAŁY

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI
Warsztaty kulinarne dla dzieci są wyjątkową okazją do odkrywania nowych smaków, poznawania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi na co dzień
w kuchni. Mali uczestnicy, pod okiem prowadzącego, sami
przygotowują swoje pierwsze własnoręcznie zrobione dania.
Wspólna degustacja w finale warsztatów pokaże możliwości
drzemiące w adeptach sztuki kulinarnej.

KREATYWNE WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z MARIUSZEM SZWEDEM

Warsztaty kulinarne dedykujemy dzieciom szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się najzdrowszymi owocami i warzywami,
wykonają kolorowe kanapki,
przygotują słodkie naleśniki,
zrobią „zwierzaki - cudaki”….
Warsztaty pozwolą zdobyć
podstawową wiedzę o witaminach,
zdrowej
żywności
i zdrowym stylu życia.
cena do 5000 zł

Warsztaty dla dzieci Z PIECZENIA CHLEBA LUB PIERNIKÓW

cena do 5000 zł
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

SMAKI GRUZJI

ATRAKCJE KULINARNE
W trakcie 2-3 godz. show
poznacie Państwo: wspaniałą
muzykę z kraju dżygitów,
smak tradycyjnej kuchni
gruzińskiej pełnej zapachów
i aromatów, gości z Gruzji
wykonujących dla Państwa
potrawę z bogatego menu
tej kuchni, a także wielowiekową tradycję uprawy winorośli oraz tworzenia wina.
Dodatkowo program można
uatrakcyjnić o pokaz gotowania gruzińskiej potrawy
na olbrzymiej patelni.

Przedstawiamy Państwu niepowtarzalny, pełen pozytywnych
wrażeń muzyczno – kulinarny show w wykonaniu specjalnych
gości z Gruzji oraz jedynego w Polsce zespołu tworzącego
gruzińską muzykę. Program przybliży Państwu kulturę, tradycję
oraz kuchnię tego wspaniałego kraju. Podczas pokazu przygotowywane są potrawy (np. gruzińskie szaszłyki), których następnie
będziecie mogli Państwo spróbować.

cena do 5000 zł
Tandyr – gliniany piec w
kształcie dzbana, używany
w Indiach oraz innych regionach południowej Azji, opalany węglem drzewnym lub
drewnem. Pieczenie odbywa
się w temperaturze do 480°C.
Potrawy
przygotowane
w piecu mają niepowtarzalny
smak i określa się je wspólnym mianem „tandoori”.
Zazwyczaj opieka się w nim
różne gatunki mięsa wcześniej marynowanego, a także
owoce morza i warzywa.

Pokaz gotowania
w tandyrach z
DIANĄ VOLOKHOVĄ
Oferujemy pokaz gotowania
w tandyrach prowadzony
przez Dianę Volokhovą.
Jest to zakochana w kuchni
finalistka 2. edycji programu
MasterChef.
Pochodzi z Armenii, a na podniebieniu ciągle czuje aromatyczne smaki i zapachy
Kaukazu.

Gotowanie w starożytnych
PIECACH TANDYRACH
Przedstawiamy Państwu jedyny w Polsce, niepowtarzalny
pokaz gotowania w starożytnych piecach - tandyrach. Podczas
naszego pokazu używamy kilku różnej wielkości tandyrów.
Przygotowywanie potraw w tym rzadko spotykanym w naszym
kraju piecu zaprezentują Państwu znakomici kucharze z Gruzji.
Dodatkowo ich opowieści przybliżą Państwu tradycję, historię
i kulturę gotowania w glinianych dzbanach. Ze względu na
pochodzenie kucharzy, przygotowywane będą potrawy kuchni
gruzińskiej (szaszłyki oraz grillowane jarzyny).
cena do 5000 zł

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

