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· 12 април 2019 /петък/:
Отворено за професионалисти
(ХОРЕКА) – вход с покани
Отворено за граждани:
Официално откриване:

14:00 – 16:00 ч.
16:00 – 20.00 ч.
16:00 ч.

· 13 април 2019 /събота/:

11:00 – 19.00 ч.

· 14 април 2019 /неделя/:

11:00 – 18.00 ч.

Вход за посетители – 10.00 лв.
Талони за зона ''Ресторант'' може да се закупят след
16.00ч. на 12-ти април на рецепцията на Фестивала!

За седма поредна година Българската асоциaция
на сомелиерите и виноценители и Българската
асоциация за кулинарна култура в партньорство с
Община Варна и с участието на Министерството на туризма, организират „Фестивал
вино и храна” в гр. Варна от 12-ти до 14-ти април
2019 г.
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Фестивалът

продължава традициите на

изложенията и дегустациите на вина и храни от
30-те години на миналия век в града. На
изложението винарски изби, вносители на вина и
п р о и з в о д и т е ли н а х р а н и т е л н и п р о д у к т и

СУПА ОТ ЧЕРНОМОРСКИ КАЛКАН С
КОРЕНОПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ /4 порции/

РЕСТОРАНТ

СХЕМА /е .1/
1 Forever Living Products
2 Иновит
3 Вино и мезе
4 Фермата
5 Пекарна „Златно зрънце“
6 Du chef Radichev
7 Ферма „Белинташ“
8 „Елиа 69-Амфисса“ ООД
9 Tatratea
10 Агролес продукт
11 Мандра Златина Георгиева
12 Mийт хоум
13 ВИ „Едоардо Миролио“
14 Либера естейт
15 Wine craft Bulgaria
16 Шато де Берже
17 А2В operation
18 Transimport
19 Cartel
20 ВИ „Царев брод“
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ВИ „Логодаж“
ВИ „Нера гора“
ВИ „Страцин“
Мидалидаре естейт
Винарна Орбелия
Шато Копса
Профтрейд ООД
Винарна Братанови
Катаржина естейт
ВИ „Тодорофф“
New bloom winery
Вила Ямбол
ВИ „Тохун“
Вила Басареа
ВИ „Братя Минкови“
Вила Юстина
ВИ „Златен рожен“
Augeo family estate
ВИ „Рупел“
ВИ „Мараш“ / Вила Мелник
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Групо Италиано Вини - Винита
Магазин „Фарфале“
Винарна „Побити камъни“
Винен свят
Заара естейт
Малиново вино „Кубера“
Шато Коларово
Ле море България
Bulluso wines
ВИ „Нисово“
Chez Fefe Macarons
Sky catering
Бултекс 99
Swe-Flex EOOD
Институт по кулинарни
изкуства към Висше училище
по мениджмънт – Варна
56 Министерство на туризма
57 Община Варна

www.winefoodfestival.eu

Черноморски калкан с кости – 0,500 кг.
Моркови – 0,150 кг.
Целина глава – 0,120 кг.
Лук стар – 0,140 кг.
Картофи – 0,300 кг.
Пащърнак – 0,220 кг.
Чесън – 0,010 кг.
Домат червен – 0,170 кг.
Бахар зърна – 0,001 кг.
Дафинов лист – 0,001 кг.
Магданоз пресен – 0,020 кг.
Девисил пресен – 0,030 кг.
Лимон – 0,050 кг.
Олио – 0,070 л.
Сол – 0,008 кг.
Черен пипер млян – 0,002 кг.
Начин на приготвяне:
Слага се в тенджера подсолена вода да заври и слагате добре измития
калкан да се свари. Измивате зеленчуците и ги обелвате като
запазвате всички обелки без тези на картофа. След като отпените
водата на калкана поставяте обелките на зеленчуците вътре за да се
получи бульон, добавяте бахара, дафиновия лист и малко сол. Вари се на
бавен огън за около 15-20 мин. Зеленчуците ги нарязвате на кубчета с
неправилна форма с големина малко по големи от бадем. В друга
тенджера загрявате олиото и запържвате леко нарязаните зеленчуци,
прибавяте вече готовия и прецеден бульон, солта, черния пипер, домата
само го цепвате отдолу леко и го слагате цял, лимонът също се слага
разрязан само на две. Докато се сварят зеленчуците почиствате
месото на калкана от костите и от кожата на едри парчета. След като
са готови зеленчуците добавяте ситно нарязани магданоза и девисила и
отнемате от огъня супата. Разделяте филето от рибата по равни
части в чиниите и добавяте вече готовата супа.

представят своя продукт. Фестивалът се
провежда с изключителната подкрепа на всички
национални и регионални туристически браншови
организации на хотелиерите и туроператорите.
Гурме-зона „Ресторант”, организирана от шеф
Петър Йоргов и екипът му от Българската
асоциация за кулинарна култура в партньорство с
Институтa по кулинарни изкуства към Висше
училище по мениджмънт – Варна с тристепенни
авторски менюта с натурални и екологично
чисти био продукти.
По време на фестивала ще бъде представен
бранда „Черноморска кухня“ /събота 11:00 ч. зала
„Ресторант“/.
Допълнителна информация за събитието
можете да откриете на официалния ни уебсайт
www.winefoodfestival.eu и на фейсбук
страницата на фестивала
www.facebook.com/winefoodfestival.eu
Медийни партньори:
bg

избери заведение

