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ATELIER DE GATIT
pentru copii si adulti

Happy Wednesday

str. Sararie 98, Iasi

   Miercuri – ești la jumătatea 
săpămânii, weekend-ul pare 
mult prea departe pentru a te 
gândi la el și  vine acel 
moment când îți dai seama că 
ar trebui să colorezi cumva 
ziua critică. Exact la această 
poveste ne-am gândit și noi 
când am pus la cale un plan 
alături de Clinica de Nutriție.În 
fiecare miercuri, venim acolo 
unde ne chemi, la birou sau   

acasă, și-ți aducem un meniu 
sănătos, bogat în vitamine și 
proeine, numai bun pentru 
a-ți oferi energia necesară 
finalizării acelui task care stă 
pe colțul monitorului de câteva 
ore.
   Meniul este schimbat în 
fiecare săpămână, deci nu 
este posibil ca preparatele să 
nu-ți fie pe plac
Doar trebuie să stai cu ochii pe 
pagina noastră de Facebook.  

Facebook pentru că 
luni anunțăm ce poți 
comanda în acea 
miercuri și să plasezi 
comanda printr-un 
mesaj în privat. În 
plus, poți opa pentru 
meniu vegetarian, iar 
echipa Soft&Grace 

va avea grijă de 
preferințele tale.

Deci, ne 
vedem 

miercuri?

portia recomandata de informatii

(
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foo: Andrei Ignia
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Calendar evenimente 
luna iulie

 Pancakes 
(atelier pentru copii) – 21 Iulie

 Un desert mai simplu și 
mai gustos ca pancakes nici 
că există, iar prepararea lor nu 
necesită mult timp și energie.
 De aceea, dorim ca cei 
mici să învețe să-și pregăteas-
că singuri desertul preferat și 
să se bucure alături de familie 
de rezultatul final.

Sous-Vide Class 
(atelier pentru adulți) – 21 iulie

Dacă e sâmbătă, atunci este 
atelier de gătit, iar echipa te 
așteaptă pentru a pregăti un 
meniu complet la sous-vide, o 
tehnică de preparare a alimen-
telor descoperită relativ recent 
și care oferă multe beneficii 
atât produselor, cât și con-
sumatorului.

Folosind acest procedeu, vom 
gati:
– la aperitiv: salată caesar cu 
somon;
– la felul principal: mușchi de 
vită cu mix de cereale (quinoa, 
mei, hrișcă, grâu), orez și 
morcovi aromatizați;
– la desert: măr copt cu sos de 
whiskey și înghețată de vanilie.

Ziua prieteniei 
(atelier pentru copii) 
– 28 iulie

    Ceea ce ne leagă 
de atât de multe 
persoane din jurul 
nostru este prietenia, 
iar noi credem că 
trebuie sarbatorită 
într-un mod unic – 
printr-un atelier de 
gătit îmbinat cu 
dăruirea fericirii la 
pachet. Vom pregăti 
două porții de supă 
cremă de sezon: una 
o vom savura împre-
ună și cea de-a doua 
va fi donată unor 
copii care mai 
așteaptă un semn că 
prietenia există.

Honey, what`s 
for dinner? (adulți) 
- 28 iulie

     Este timpul să ne 
amintim de copilărie 
și să petrecem o 
sâmbătă împreună 
cu Prisaca  Bârnova. 
Ziua începe cu un 
tur printre stupii de 
albine și țoti cei 
prezenți vor fi impli-
cați în extragerea 
mierii. Vom continua 
cu live cooking și 
sfaturi în legătură cu 
preparatele gătite, iar 
la final mâncarea va 
fi servită la umbra 
copacilor și printre 
miros de flori.

Un curs cu de toate - Chef basic course
 Pe principiul „Nimeni nu s-a născut învățat” și pentru că în fiecare zi căutăm să ne descoperim, am 
gândit un curs ale bazelor în bucătărie. Odată pe lună ne strângem la atelier, mai mult sau mai puțin 
cunoscători ai artelor culinare și pornim într-un maraton de o săpămână în ceea ce presupun secretele 
bucătăriei. Începem cu tehnici de tăiere a ingredientelor, modalități de gătire și ajungem până la pregătirea 
de la A la Z a unor preparate și exemple de așezare în farfurie. 
 La finalul celor 5 zile, nu-ți promitem că vei fi chef, dar garantăm că-ți vei deschide apetitul pentru 
gătit și că bucătăria nu va mai fi un teritoriu străin. Iar dacă până acum nu ți-a fost, niciodată nu e prea 
târziu pentru a cunoaște părți noi din acest domeniu. 

Înscrierile se fac pe site: 
w w w . s o f t a n d g r a c e . r o 
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Team Building pentru companii

   Atelierele de gătit reprezintă 
o modalitate nouă de îmbinare 
a echipei, dar și de cunoaștere 
și socializare. Sesiunile de 
teambuliding se pot organiza 
în locația noatră, în aer liber 
sau în cadrul companiilor și pot 
fi adaptate în funcțiie de 
dorințele și nevoile solicitate, fie 
individual / competiție sau 
lucru în echipă. 

Atelierele de gătit 
pentru adulți și copii 
se desfășoară sub 
supravegherea lui 
Bogdan Puiu și  al 
frumoasei echipe 
Soft&Grace: Dana 
Burlacu-Visternicu, 
Iulian Rîmbu, Bogdan 
Zamfir și Ciprian 
Chelariu.

Chef
BOGDAN
PUIU

  Punem accent pe 
calitatea produselor, 
ele fiind proaspete și 
achiziționate, într-o 
mare măsură, de la 
producători locali. 
  Durata unui atelier 
este de aproximativ 3 
ore, iar prețul variază în 
funcție de complexi-
tatea preparatelor 
pregătite.

,,Am participat la atelierul de gătit alături de colegii 
de la birou, și a fost cu adevărat o experiență 
plăcută! Cel mai probabil vom reveni.”

Andreea F., sursa Facebook

,,A fost o experiență minunata, cu oameni 
minunați, plină de zâmbete. O atmosferă 
relaxată datorită gazdelor. Mulțumim 
pentru această seară.”

Cristina M., sursa Facebook
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Timp de
preparare: Număr de porții: Mod de preparare

   Într-o tigaie punem morcovul tăiat felii sau cuburi cu 
puțin ulei. Când acesta s-a rumenit adaugăm ceapa 
tocată și usturoiul felii. Acum este momentul în care 
carnea de vită tocată își va face prezența. Lăsăm la foc 
mic până se gătește complet. La final adaugăm suc de 
roșii, oregano proaspăt, pătrunjel tocat și parmezan ras. 
  Realizăm un ulei aromatizat cu ajutorul pătrunjelului. 
Vom pune în blender până obținem un ulei de culoare 
verde. Vom folosi la final pentru a aromatiza preparatul.
   Pe o hârtie de copt, punem parmezan ras într-un strat 
subțire. Hârtia de copt o punem în tigaia încinsă la foc 
mic și așteptăm să se rumenească bine. Când se 
răcorește vom avea chipsul gata.
   Pastele se pun la fiert si se combină cu sosul din tigaie.

Ingrediente

45min 1 persoană

* 150g spaghetti
* 100g carne vită
* 1/2 morcov
* 1/2 ceapă 
* 1 cațel usturoi
* 50ml suc de roșii

* oregano proaspăt
* pătrunjel proaspăt
* ulei masline
* 10g parmezan
* sare
* piper

Spaghetti Bolognese


