
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 155-156 

Дата: 13.06.2022 

Тема: Поняття про гастрономічний туризм 

Мета: охарактеризувати поняття про гастрономічний туризм; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

        Практичне завдання 

1. Складіть програму гастрономічного туру: 

а) в програмі повинно бути не менше 5 країн; 

б) термін відпочинку – 10 днів; 

в) транспорт пересування; 

г) національні особливості країн тощо. 

З Р А З О К! 

Гастрономічна Європа для справжніх гурманів» 

Київ-Флоренція-Ніцца-Бордо-Лондон-Брюссель- Дюссельдорфа-Київ 

 
1 день: 

01 травня 

Виліт з Києва (аеропорт Бориспіль) у Флоренцію.  

Флоренція - це місто-музей, розташований на річці Арно і 

адміністративний центр Тоскани. А ще Флореніція - кулінарна столиця 

Європи, так що ви не помилилися, обравши для свого першого 

кулінарного знайомства з італійською кухнею це неймовірний місто. 

     Після заселення в готель - прогулянка по місту, відвідування садів 

Флоренції і урок приготування домашньої пасти (тортеллини, 

тальятелле, равіолі). Крім моделювання пасти різних форм і розмірів ви 

також ви дізнаєтеся про італійських соусах. Майстер-клас проводиться 

італійською та англійською мовами. Після закінчення майстер-класу ви 



зможете смачно пообідати, запиваючи власноруч приготовану пасту 

тосканским вином. Вільний час. Ночівля. 

2 день: 

02 травня 

Сніданок. Поїздка в Villa San Michele - колишній монастир, оточений 

лимонними деревами і садами. Там майстер-клас шеф-кухаря Villa San 

Michele Аттіліо Ді Фабріціо. Урок включає в себе приготування страв 

тосканської кухні, брошуру з рецептами, спеціальний фартух, а також 

дегустацію місцевих тосканських вин.  

      Увечері переїзд  автобусом до французької Ніцци. Заселення в готелі 

Ніцци. 

3 день: 

03 травня 

Прогулянка по Ніцці. 

Відвідування ринку на проспекті солей, дегустація французьких 

тістечок. 

Відвідування млини оливкового масла, дегустація французьких закусок. 

Увечері переїзд автобусом в Бордо. Заселення в готелі. 

4 день: 

04 травня 

Бордо - один з найвідоміших виноробних регіонів в світі. Екскурсія по 

місту. Обіди в ресторанах з зірками Мішлен на вибір. Відвідування 

виробництва елітних вин "Mouton Rothschild" з оглядом виноробні, 

погребів і дегустація. Прогулянка по "дорозі вин" Сент-емільон. 

5 день:  

05 травня 

Поїздка на атлантичне узбережжя в Côte d'Argent, дегустація білого вина 

і устриць. Поїздка по "дорозі вин" Сотерну. Перетин Ла Маншу. Ночівля 

в готелі Лондону. 

6 день: 

06 травня 

За британської кухнею склалася репутація не дуже витонченою, але і там 

ви можете знайти дуже цікаві страви, які напевно припадуть вам до душі. 

А якщо ви з нею ще не знайомі, тоді такий гастрономічний тур - 

відмінний привід познайомитися ближче. 

День – екскурсія по Лондону. 

Вечері  - Майстер-клас "Ретро пудинг": повітряне безе з сицилійських 

лимоном і вершковим морозивом з фруктами, пудинг із замороженою 

малиною, Профітроль з шоколадом і заварним кремом ганаш.  

7 день:  

07 травня 

Сніданок. Відвідування ринку Borough Market. Відвідання школи їжі і 

вина LEITHS. У програму майстер-класу виходить приготування таких 

страв: смажена бараняча нога, смажена картопля по-французьки, 

смажені кабачки, м'ятний мус, підлива з портвейном і тістечко Шантіллі. 

Ввечері перетин Бельгійського кордону. Бельгія- просто квиток в рай для 

всіх ласунів і шоколадоголіков. Ночівля в Брюсселі. 

8 день:  

08 травня 

Після сніданку - відвідування музею шоколаду Choco-story та участь в 

одному з майстер-класів з приготування шоколаду. Майстер-клас "Від 

бобу до шоколадного напою", під час якого вас навчать готувати 

справжнісінький і правильний шоколадний напій. Тривалість - 2 години. 

Відвідування шоколадних ательє. Прогулянка  містом. Увечері переїзд 

до німецького Дюссельдорфа. Заселеня в готель. Ночівля 

9 день: 

09 травня 

Дюсельдорф – головне місто регіону Вестфалія.  Кухня регіону досить 

різноманітна. Відома Вестфальськими ковбасками, тушкованою 

квасолею, ніжною шинкою і пряниками. Дюссельдорф, в першу чергу, 

німецька столиця темного пива. Тут варять не просто темне пиво, а пиво 

верхового бродіння - «Альтбір».  

Екскурсія по місту. Відвідування пивоварні m Fuchschen (Ratinger Strase, 

28, Altstadt) – це частина історії міста. З 1848 року тут варять пиво і 

смажать дивовижне вепрево коліно.  

10 день: 

10 травня 

Сніданок. Прогулянка містом. О 17:00 виліт з аеропорту в Київ. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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