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______________________________________________________________________________________________

VII CC Składu Bananów, czyli zawody w gotowaniu swobodnym kucharzy amatorów – „Dżem Session”
Już po raz siódmy zapraszamy na najzabawniejsze i pełne smacznych emocji gargantuiczne starcie kulinarne, jak
zwykle w plenerze, jak zawsze z humorem.
Zasady są proste – 3 drużyny gotują na Waszych oczach na zadany temat. Zgromadzona publiczność podgląda,
pyta, podpowiada, kibicuje, smakuje, wreszcie decyduje o zwycięstwie.
Tytułu bronić będą zwycięzcy poprzedniej edycji Catering Corps – kto rzuci im wyzwanie?
Podnosimy poprzeczkę, podkręcamy temperaturę, rzucamy wyzwanie! Tym razem bardzo sezonowo,
bardzo lokalnie i… bardzo muzycznie – tematem VII CC jest Dżem Session.
Klucz: zawodnicy zarzucają kulinarną nutę a następnie na dany znak przekazują swoje danie kolejnej
drużynie tak aby po trzech wymianach powstało skończone danie.
Bądźcie tam z nimi!
Zapraszamy starych i młodych, pojedynczo i w grupach, przyjaciół i rodziny, dzieci i dziadków, wegetarian i
mięsożerców, kucharzy i łasuchów, smakoszy, krytyków i kulinarnych zapaleńców – każdy znajdzie coś dla siebie.
W trakcie Cooking Clash’a działać będą: Kulinarna Wioska Dziecięca, namiot pokazów i szkoleń kulinarnych, Targ
spożywczy z wystawcami regionalnymi i etnicznymi, Strefa Piknikowa .
20 września,11:00-20:00
Park Szczęśliwicki na warszawskiej Ochocie.
Spotkajmy się przy jedzeniu!
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alendarium cooking clash
orgia smaków na trzy curry – 25.07.2009 r.
Temat: Curry Indyjskie vs Tajskie vs Japońskie. Impreza dla przyjaciół, krewnych i znajomych królika.
Wielki sukces w małej skali.

fiesta banana – 12.09.2009 r.
Po sukcesie pierwszej edycji z marszu zorganizowaliśmy drugie starcie. Tym razem jako finisaż tygodnia
z Yerba Mate odbywającego się w Składzie Bananów. Pojawił się latający kredens z Yerba Mate
(serwowaliśmy ponad 100 różnych gatunków), odbyła się wystawa zdjęć z podróży po Ameryce
Południowej , zagrał zespół Wielbłądy.
etno garden party – 29.05.2010 r.
Tym razem temat związany z nowym anturażem yerbaciarni i ogródka. W zupełnie nowym otoczeniu
świętowaliśmy zakończenie prac remontowych. Starciom kucharzy towarzyszyła moc atrakcji
towarzyskich, wystawa prac Roberta Kowalskiego oraz koncert zespołu Long-Long.
kangur strusia krokodylem pogania – 28.05.2011 r.
Czwarty Cooking Clash w którym uczestnicy musieli wykazać się kunsztem w grillowaniu mięs
egzotycznych: kangura, strusia i krokodyla. Po raz pierwszy w imprezie pojawili się zewnętrzni partnerzy
- firma Elkopol – dystrybutor mięs egzotycznych oraz firma Megapunkt, fundator nagród dla uczestników
Cooking Clash’a. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, w Składzie Bananów było naprawdę
tłoczno.
buszowanie na straganie! – 29.12.2012 r.
Po sukcesie poprzedniego Cooking Clash’a postanowiliśmy zmienić formułę i opuścić nasze skromne
progi organizując zawody wspólnie z Ośrodkiem Kultury Ochoty w przepięknym otoczeniu Parku
Szczęśliwickiego. Impreza rozrosła się o mnóstwo atrakcji towarzyszących: Targ z produktami
regionalnymi etnicznymi i okołokulinarnymi, Kulinarna Wioska Dziecięca, Aleia NGO, Aleja Restauracji,
Alej Szkoleń Kulinarnych, Strefa Paneli i Seminariów. Partnerami przedsięwzięcia byli Slow Fod Youth
Warszawa, Lokalna Żywność. Sponsorami szkoleń Swedeponic, Snails Planet, Fabryka Robaków.
Sponsorem nagród Red Onion. Uff… dużo się działo!

będzie się działo! – 10.05.2014 r.

VII CC odbył się w Parku Górczewska na Bemowie, to kolejne przedsięwzięcie które
organizowaliśmy z całą rzeszą partnerów - Wydziałem Zdrowia Gminy Bemowo, Ośrodkiem
Kultury Art. Bem, Street Marketem. Zgodnie z nową formułą, oprócz starcia kulinarnego,
działała plenerowa szkoła gotowania, najmłodsi gotowali w kulinarnej wiosce dziecięcej a
zdobyte kalorie spalali na olbrzymim placu zabaw, produkty regionalne i kuchni świata można
było kupić u ponad 40 wystawców Street Market’u. Na głównej scenie amfiteatru występowali
artyści w ramach festiwalu frankofonia. Oczywiście były też pierwsze razy – przyjechały do
nas Foood Truck’i a w Cooking Clashu przyznaliśmy nagrodę profesjonalistów.
Partnerami przedsięwzięcia byli: Foodlovers, Gastro Magic, Bionaczynia; Nagrody
sponsorowali Sztucce.pl oraz Bookoff.
Dżem session – 20.09.2014 r.

Organizator
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Skład Bananów
Inicjatywa kulinarna skierowana do wszystkich tych, dla których gotowanie i jedzenie, jest
pasją, sposobem na życie i chwilą wielkiej przyjemności. Od wielu lat, dla naszych
przyjaciół klientów importujemy i dostarczamy delikatesy z całego świata, prowadzimy
sklep i szkołę gotowania, zapraszamy na imprezy kulinarne i cooking clash’e. Nasze życie
kręci się wokół jedzenia i z pasją pracujemy dla podobnych nam kulinarnie zakręconych.

__________________________________________________________________________________________
W tej chwili nasza inicjatywa to 4 połączone projekty:
Sklep internetowy www.masala.com.pl, stacjonarne delikatesy Skład Bananów, Instytut Sztuki Kulinarnej oraz
cykliczna impreza CookingClash.
Masala.com.pl to sklep internetowy w którym sprzedajemy delikatesy z całego świata dla klientów z całej polski. W
tej chwili możesz kupić u nas produkty Kuchni: Tajskiej, Japońskiej, Azjatyckiej, Indyjskiej, Meksykańskiej, Włoskiej,
Gruzińskiej, Greckiej, Hiszpańskiej - herbaty świata, yerba mate, przyprawy oraz ryby i owoce morza. Krótko
mówiąc całe mnóstwo, bardzo pysznych rzeczy.
Instytut Sztuki Kulinarnej to szkoła gotowania w której odbywają się warsztaty kulinarne i kursy gotowania. U nas
znajdzie się miejsce dla osób, które stawiają pierwsze kroki na kulinarnej drodze jak i dla specjalistów w gotowaniu,
którzy w niejednym piecu piekli chleb. Serdecznie witamy u nas wszystkich, nie zważając na stopień kulinarnego
zaawansowania, wiek czy zawód. Każdy znajdzie z nami wspólny język i smak!
Nasz zespół to szefowie kuchni znanych restauracji, trenerzy kulinarni, gurmandziści, specjaliści od spraw żywienia
i dietetycy, pochodzący z wielu zakątków Globu.
Nasze motto to: Dzielimy się wiedzą, Dzielimy się jedzeniem!
Delikatesy Skład Bananów to magiczne miejsce w sercu Mokotowa ale z dala od miejskiego zgiełku. To trochę
sklep, trochę galeria, trochę studio kulinarne gdzie odbywają się nasze kursy gotowania. Przede wszystkim jednak
jest to miejsce gdzie można wpaść, pogadać, poszukać inspiracji, czasami obejrzeć produkty a innym razem wziąć
udział w degustacji. Zapytać o kuchenne tajemnice lub znaleźć ciekawy prezent. Po prostu przyjść i miło spędzić
czas.

Cooking Clash czyli zawody w gotowaniu swobodnym, to jedyne w swoim rodzaju cykliczne przedsięwzięcie,
w trakcie którego, w kulinarne szranki stają drużyny kucharzy – amatorów, gotując na zadany temat. Do tej pory
zorganizowaliśmy pięć starć
orgia smaków na trzy curry – 2009 r.
fiesta banana – 2009 r.
etno garden party – 2010 r.
kangur strusia krokodylem pogania – 2011 r.
buszowanie na straganie! – 2012 r.
będzie się działo…! - 2014
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Agenda

organizatorzy

Skład Bananów, Urząd dzielnicy Ochota,
Ośrodek Kultury Ochoty

termin

20.09.2014, godz.11:00 – 20:00

miejsce

Park Szczęśliwicki, Ochota, Warszawa

teren

Główny plac – wejście od ulicy Drawskiej

uczestnicy

Zawodnicy - kucharze amatorzy,
Goście – kulinarnie zakręceni

główny organizator

Izabela Zielska 724-423-251
izielska@masala.com.pl

osoba odpowiedzialna
za kontakty z mediami

Paweł Krysiak 692-638-839
pkrysiak@masala.com.pl

opłaty

Wstęp wolny

ułatwienia dla niepełnosprawnych

miejsca na okolicznych parkingach, przejazdy i
podjazdy dostosowane, przystosowane toalety
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