Cursos de cuina vegana (hiulit’s ciusine + Vegetales a Pedales)
Posted on January 10,2012 by hiulitscuisine
Després de molt de temps de parlar-ho, de quedar, de trobar el moment... Després de planejar-ho, de trobar el
local, d'un petit accident que vam tenir... Ja ha arribat el dia! Us presentem els "Cursos de Cuina Vegana
Casolana" de hiulit's cuisine i Vegetales a Pedales!! :D Ens hem ajuntat amb Vegetales a Pedales i
començarem a fer cursos de cuina vegana casolana a Barcelona a partir del proper dissabte 13 d'octubre, a l'
EcoCentre (C/ Mallorca, 330 - Metro L5). Ja feia temps que ho portàvem planejant i parlant però per fi hem
trobat el moment per començar. La idea era fer-ho amb la "vuelta al cole" a mitjans de setembre, però a hiulit's
cuisine vam tenir un petit accident al braç que va obligar a ajornar-ho tot. Però ja estem aquí, i d'aquí no ens
movem! Volem fer tants cursos de cuina com les nostres feines i temps lliure ens permetin i a les vostres ganes
de voler venir a aprendre amb nosaltres :) Mirarem de fer un calendari per anar-vos informant dels propers
cursos. De moment us deixem amb el primer curs:

Prepararem:
Llet vegetal d'arròs
Veganesa (maionesa vegetal)
Hamburgueses de civada i shiitake
Seitan amb pesto de tomàquets secs i ametlles
Mousse de xocolata
I després degustació dels plats!El curs + la degustació + el receptari = 20€

Quan i a on?
Dissabte13 d'octubre de 2012, de les17:00h a les20:00hEcoCentre C/ Mallorca, 330, Barcelona Metro L5
Verdaguer

Mapa
Mostra un mapa més gran Si hi esteu interessats només ens heu d'enviar un correu electrònic amb les vostres dades

(nom i telèfon de contacte) ainfo @ hiulitscuisine.com o fent servir el formulari de contacte de més abaix. Aquí
us deixem el cartell ;)
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