ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ BURGER
Burgers – Τεχνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το Burger κατατάσσεται στο γρήγορο φαγητό ωστόσο η παρασκευή του είναι ένα είδος
τέχνης! Ανακαλύψτε την τέχνη παρασκευής του πιο εμπορικού και νόστιμου fast food σε
ένα Εξειδικευμένο Κύκλο Εκπαίδευσης με ενότητες που εστιάζουν σε βασικές τεχνικές και
δεξιότητες! Tα μαθήματα είναι διαδραστικά και στόχο έχουν να αποκτήσετε τις
θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες στην τέχνη της παρασκευής των πιο απολαυστικών και
gourmet burger.
Ανάμεσα στην θεματολογία του κύκλου, καλύπτονται θέματα όπως: τεχνικές και μυστικά
για ένα ξεχωριστό burger, τεχνικές ψησίματος, κατάλληλες θερμοκρασίες, επιλογή υψηλής
ποιότητας α’ υλών για ισορροπημένη γεύση.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 3 μαθήματα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Θεωρητική + Πρακτική
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 1 Εβδομάδα (περίπου)
ΚΟΣΤΟΣ: €120
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Μέχρι 10 άτομα
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1: Χειροποίητα Ψωμάκια
ΜΑΘΗΜΑ 2: Χειροποίητα Burgers
ΜΑΘΗΜΑ 3: Τεχνικές για σάλτσες και γαρνιτούρες
Απευθύνεται σε: επαγγελματίες και ερασιτέχνες, φιλόδοξους νέους μάγειρες, σε ενθουσιώδεις της
μαγειρικής και όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης
Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται με την εγγραφή σας, για την οριστικοποίηση της κράτησής σας.
Για τα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται χρήση υλικότεχνικού εξοπλισμού (σκέυη και συσκευές) καθώς και μεγάλη
ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των
μαθημάτων).
Δεν παραδίδονται σημειώσεις.
*Η θέση ισχύει με την προκαταβολή. Σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν πραγματοποιείται επιστροφή
χρημάτων.
*Η εταιρεία «Μαθήματα Μαγειρικής –Culinary Center & Cookery Club» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταθέσει ένα
σεμινάριο σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευόμενων ή ανωτέρας βίας (θέματα υγείας,
καιρού, τεχνικά προβλήματα, επείγουσες συντηρήσεις). Ακόμα, έχει το δικαίωμα να αλλάξει εκπαιδευτή. Ο χρόνος κάθε
μαθήματος ενδέχεται να αυξηθεί ή μειωθεί, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων. Τα «Μαθήματα Μαγειρικής –
Culinary Center & Cookery Club» δεν υποχρεούνται να αναπληρώνουν μαθήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν
παρευρέθηκαν οι μαθητές.
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