
 

 

A SZAKOKTATÓK KÉPZÉSÉNEK TERVEZETT PROGRAMJA 

 MNGSZ: 

Vendéglátó gyakorlati oktatók szakmai kompetenciafejlesztése Olaszországban (2019-

1-HU01-KA102-060633) 

 2020. március 29 – április 04. 
Vasárnap  

18:30   Tájékoztatók (5 nap programja; Marco Polo Geie cég bemutatása, cégfilozófia, eddigi szakmai 

gyakorlatok tanulóknak és oktatóknak) 

20:00   Vacsora a HOTEL EDEN-ben 

 

Hétfő  

7:00/8:30 Reggeli 

9:00     Busszal indulás a Hotel Eden-ből Corno di Rosazzo felé 

10:00   Collio Friulano szőlőültetvények látogatása a CANTINA LE 2 TORRI borászatánál. 

A LE 2 TORRI pincészet évek óta van jelen a borágazatban és az évek alatt mindig szigorúan gondozta 

saját termékeit. A fő cél a minőség és nem a mennyiség.  

Az alapvető lépések, amelyeket ez a cég naponta tesz meg a kiváló termék előállítása érdekében: a 

környezet védelem, a borkészítést szabályozó szabályok tiszteletben tartása mellett, a legtöbb tapasztalat 

kiaknázása mellett, a tradíciók elfelejtése nélkül. 

Manapság és a technika nem elegendő a jó bor előállításához, minőségi szempontból az innováció nem 

elegendő, ha azt nem kíséri a föld iránti szenvedély és a munka iránti szenvedély. Ez a szenvedély e 

vállalkozás fejlődésének támogatási pontja, amely olyan marketing folyamatot indított, amelynek célja, 

multiszenzoros kóstolások révén, a vásárlók képzése. 

Az élmény a bor felé vezető út, multiszenzoros tevékenységekkel felépítve. A mester, az ízlés 

elbeszélője egy olyan képzésen vezeti a kóstolást, amely ösztönzi az illat és természetesen az íz 

felhasználását. 

Egy másik döntő szakasz ezután az ételek és a bor párosításához fordul, amely közelebb hozza a 

résztvevőket a gazdaságban fogyasztandó tipikus termékekhez. 

12:30 Ebéd a borételek párosított irányított kóstolásával a LE 2 TORRI agroturizmusában. 

15:30/18:30 CSOKOLÁDÉS LECKE az aquileia-i COCAMBO multifunkciónális konyhában 

A COCAMBO a legszembetűnőbb példa arra, hogy a kutatás és a képzés, egy gondos marketingtervvel 

kombinálva, egy kicsi és szerény vállalat álmát valósággá válthatja azáltál hogy a cég nemzeti szintű 

kiválóság lett. A laboratórium meg tudta jósolni a piac igényeit azáltal, hogy megnyitotta magát a 

csokoládé és a kávé világában: a csokoládébab és a kávébab közvetlen importőre lett. Mamár 

közvetlenül átalakítja a csokoládé- és a kévábabokat és kíváló minőségű terméket kínál a végső 

fogyasztó számára. 

FELHÍVÁS 

OLASZORSZÁGI SZAKMAI GYAKORLAT 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: Vendéglátó gyakorlati oktatók szakmai kompetenciafejlesztése 

Olaszországban (2019-1-HU01-KA102-060633) 

 
 
 
 
 

 



A COCAMBO-ban lehetőség lesz a Csokoládé és Kávé Gyárat meglátogatni: ez egy vezetett túra, amely 

alatt láthatjuk, hogyan kell feldolgozni és átalakítani a legjobb kávét és, a Cocambo által kiválasztott, 

fantasztikus kakaót. 

A tapasztalat bővül a főzőiskolában, ahol a gyakorlati részt a főépület első emeletén található vendéglő 

konyhai műhelyben fejlesztették ki. 

A legmagasabb szintű szakácsok és mester cukrászok a legexkluzívabb receptek termelési technikáit 

tanítják, hogy az innovatív készítmények révén megkóstolják a legjobb termékeket. 

COCAMBO megfelel a vásárlók új igényeinek is: gluténmentes, tejmentes és vegán kézműves 

desszertek készítésére specializálódtak! 

Vásárlás lehetőség a vállalat üzletében. 

20:00 A grado-i Hotel Eden-ben lesz a vacsora 

 

Kedd  

7:00/9:00 Reggeli 

9:15     Busszal indulás a Hotel Eden-ből Cormons felé 

10:00 A “ZOFF FORMAGGI” Tenyésztő Farm látogatás; nyers tej kezelés, illetve termelés. 

Laboratóriumi gyakorlat, ahol a sajtok készítése látható.  

A ZOFF cég az alábbi tevékenységeket fejlesztette ki: 

Farm - Bio sajtok készítése – Agroturizmus – Tej kozmetikumok - Kóstolások 

Farm: 

Négy generáció óta tenyésztik a Pezzata Rossa tehén fajtáját. Az összes állat a gazdaságban született és 

nevelkedett, az állatok jólétét tiszteletben tartva, drogok vagy vegyi anyagok használata nélkül. 

Az egészséges levegő, a nap, a bőséges rendélkézésre álló hely és a csökkent stresszt képzik a tenyésztés 

alapjait. Elsődleges fontosságú a tehenek etetése, amelynek zöld fűből kell állnia, amikor a szezon 

lehetővé teszi, valamint a fűből és lucernából származó szénából. A termesztés olyan mezőktől 

származik, amelyeken nem használnak szintetikus vegyi és műtrágyákat. A társaság teljesen 

biogazdálkodással rendelkezik, a szántóföldtől a tenyésztéstől a sajtgyártásig.  

Bio sajtok: 

Még a nyers tejsajtok is tanúsított biogazdálkodásban részesülnek, mint az egész vállalat, mivel 

kizárólag a Pezzata Rossa tehenek által termelt tejet használják. A táplálkozási eredmény olyan sajtok 

előállítása, amelyek a szervezet táplálására szolgálnak, nem csak annak táplálkozására. 

12:00 Ebéd: sajtok kostolása a ZOFF családban lévő B&B “A BORG DA OCJS” -ban, vásárlás 

lehetőség a vállalat üzletében. 

14:30 Visszaindulás busszal Aquileia-COCAMBO felé 

15.30/18.00 CUKRÁSZ LECKE az aquileia-i COCAMBO multifunkcionális konyhában  

19:15 Vacsora előtt a napi élmények kerülnek megbeszélésre 

20:00 A grado-i Hotel Eden-ben lesz a vacsora 

 

Szerda  

7:00/9:00 Reggeli 

9:30     Busszal indulás a Hotel Eden-ből Daniele del Friuli felé 

11:00/12:00 “BAGATTO” artizán sonkagyár látogatása, amelyet a San Daniele del Friuli nyers 

sonkájának butikájának nevezik.  

A Bagatto család nagy hagyományhoz ragaszkodik, de büszkék arra is, hogy a környék egyik legkisebb 

sonkagyára. Egyenként készítik sonkájukat, ugyanolyan ügyességgel és szenvedéllyel, mint amikor 

Rino Bagatto (a Prosciutto di San Daniele konzorciumának egyik alapítója) megalapította ezt a 

kézműves céget, amely ma elérte a harmadik generációt. A látogatás során felfedezzük, ahogy az 50 

éves történelem alatt nem változtatott semmit. 

12:00  Ebéd a “BAGATTO” sonkagyár kostolószobájában. Vásárlás lehetőség a vállalat üzletében. 



15:30/18:00 FŐZŐLECKE az aquileia-i COCAMBO multifunkcionális konyhában, elmélyítés a 

mediterrán és a helyi étrendről. 

19:15 Vacsora előtt a napi élmények kerülnek megbeszélésre 

20:00 A grado-i Hotel Eden-ben lesz a vacsora 

 

Csütörtök  

7:00/8:15 Reggeli 

8:30     Busszal indulás a Hotel Eden-ből Aquileia felé 

9:00/12:00 FŐZŐLECKE az aquileia-i COCAMBO multifunkcionális konyhában, Elisabetta Chef-vel. 

12:30 A COCAMBO főzőiskolájában, Elisabetta Chef-vel, főzött ételek ebédkóstolása 

13:45     Busszal indulás a Hotel Eden-ből Percoto felé  

14:30 A NONINO Grappa e distillati (pálinkafőzde) látogatása 

A Nonino-k a Grappa Monovitigno® -t felejsztették. 

A Grappa új korszaka Percoto-ban kezdődik. Benito és Giannola a hagyomány tiszteletben tartásával 

forradalmasítják a Grappa előállítási és bemutatási rendszerét Olaszországban és a világon. 

Készítik az egyfajta-szőlős Grappa-t, a Monovitigno® Nonino-t, külön-külön a Picolit szőlőtörkölyt 

lepároltatásával.  

A lepárlás művészete 1897 óta a Nonino család kiváltsága. 

A megkülönböztetés jele a minőség, az innováció, a kutatás, a professzionalizmus és a munkájuk iránti 

szeretet. Orazio Nonino, az ősi atya után, Luigi, Antonio, Benito követi Giannola, Cristina, Antonella és 

Elisabetta következtek. 

1897 az az év, amikor Orazio Nonino megalapítja saját szeszfőzde székhelyét a Ronchi di Percoto-nál, 

amely addig csak mozgó álló helyzetben, kerekekre szerelt volt.  

Nonino módszer: a világon egyedülálló, de az egész világon ismert Nonino szeszfőzdék öt Artisan 

szeszfőzdeből állnak, szakaszos gőzmozdulatokkal, utánozhatatlan Nonino párlatok előállításához, 

tiszteletben tartva a hagyományt és a kézműves ritmusokat. 

Vásárlás lehetősége a cég üzletben. 

19:15 Vacsora előtt a napi élmények kerülnek megbeszélésre 

20:00 A grado-i Hotel Eden-ben lesz a vacsora 

 

Péntek  

7:00/9:00 Reggeli 

9:30/10:45 Beszámolók készítés, oklevelek kiosztása és program befejezése 

11:00 Találkozó az Eden Hotelben, elindulás gyalogosan a GRAND HOTEL ASTORIA  látogatására 

(olyan cég, amely fogadja a gyakornokokat) 

12:00 Aperitivo a GRAND HOTEL ASTORIA, Settimo Cielo éttermében 

13:00 Ebéd az AL DOGE étteremben, Grado központjában, ahol megkóstoljuk a pizzát a jól ismert 

olasz rendszerrel: GIROPIZZA (pizzaforgatás) (Az étterem az egyik olyan cég, amely a gyakornokokat 

fogadja) 

15:30 szabadidő 

20:00 A grado-i Hotel Eden-ben lesz a vacsora 

Szombat: 

7.00/9.00 Reggeli/Hazaindulás  

 

ELSZÁLLÁSOLÁS: 

Hotel Eden - Grado 

Via Marco Polo 2 - Grado - Gorizia - Friuli Venezia Giulia Tel. 0431 80136  


