VII. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PRIATEĽOV PIECOK
Vy, ktorí zbožňujete, poznáte a praktizujete varenie a pečenie v záhradných peciach a varenie
a pečenie na voľnom ohni v prírode, týmto Vás srdečne pozývame na naše 7. stretnutie do
Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 8.- 9. – 10. júla 2016 v Pribeníku
(Perbenyik) při Kráľovskom Chlmci v Košickom kraji.
Hlavné motto tohoto stretnutia je:
„EURÓPA NA TANIERI“

Budeme mať možnosť nahliadnuť do Európy- nášho domova, do gastronomických špecialít,
ktoré sa zhotovujú na voľnom ohni v Karpatskej kotline, ako aj do jedinečných zariadení
a technológií, ktoré slúžia pri zhotovovaní týchto špecialít.
Varíme a pečieme podľa tradícií jedlá, ktoré sa pripravujú v tradičných a mobilných peciach,
na liatinových kotúčoch, v kotlíku, v panviciach, v rôznych griloch a v iných štruktúrách.
Medzi sebou si rozdávame skúsenosti, recepty a ochutnáváme aj naše aj pálenky, veď aj
dobrý kňaz sa učí do smrti.
Počas ochutnávania, varenia a pečenia sa nám o dobrú náladu postarajú miestné ľudové
hudby. Po večeriach budeme mať možnosť spaľovania kalórií, ktoré sme získali počas celého
dňa formou tanečnej zábavy, hudba bude hrať až do rána.
Očakávame každého, kto rád varí, pečie, rodiny, ktoré sa radi podieľajú na varení rôznych
špecialít, skupinky priateľov.
Srdečne očakávame aj majiteľov, ktorí sa môžu popýšiť špeciálnymi zariadeniami na
zhotovenie jedál, aby nám pripravili gastronomické špeciality Európy.

PROGRAM
8.júla, piatok
Od 12:00 vítame hostí. Poznávací deň, stavanie stanov a centralných kuchýň, predstavenie
o pečení chleba.
Pre menšie deti počas celej akcie bezplatný hrad na skákanie, nafukovacie šmýkačky
a trampolíny aby sa mohli rodičia zabaviť.
17:00 slávnostné otvorenie podujatia
od 18:00 večera
od 19:30 hudobno – tanečná slávnosť (do sobotňajších ranných hodín)
9. júla, sobota
od 8:00 možnosť naraňajkovať sa
od 9:00 tanečné a skupinové vystúpenia, návšteva kláštora v skupinkách, návštěva vínnych
pivníc v Tokaji.
Medzitým, ako tímy začínajú variť, hostia majú možnosť spoznávať rôzne prípravné techniky
a metódy.
od 13:00 obed v centrálnej kuchyni
od 14:00 sa otvára možnosť ochutnávania pri istých týmoch za pomoci lístkov na
ochutnávanie. Naďalej tanečné vystúpenia, vystúpenie spevokolu. Deťom sa otvára možnosť
hladkania zvierat, vyskúšania jazdy na poníkovi. Nielen pre väčšie deti, ale aj pre dospelých
kreatívne programy, kvízy.
od 18:00 odovzdávanie ocenení, darčekov a vlajok
od 19:30 večera, medzitým sa uskutoční vylosovanie tomboly.
od 21:30 hudobno- tanečná slávnosť (do ranných hodín).
10. júla, nedeľa
od 8:00 možnosť naraňajkovať sa
od 9:00 posledné debaty, príprava na odkladanie stanov a vtedy prídeme na to, že opäť musí
uplynúť rok, aby sme sa znova mohli stretnúť.
Pozor !
Udalosť je uzatvorená!
Zúčastniť sa môžu len registrovaní a pozvaní hostia!

