Досліди смак своєї країни

●
Юлія Рабін
авторка проекту Taste of Ukraine

Іра,
PR -зірка і журналіст

“Життя це смак, який складається із різних складових, і
Їжа одна з найголовніших. Її смак змінюється,
розкривається, з ним хочеться експериментувати. Тому
свій проект я назвала Taste of Ukraine смак, який ми
створюємо на майстер-класах. Це смак нової української
кухні”
Локація, де ми проводимо
майстер-класи – Su.CHEF

Наташа,
SMM-ракета

Елліна,
проджект-менеджер
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●
Ігор Лаврешин

Жолудевий хліб

Хто: пекар, ремісник, новатор
Спеціалізація: борошно, хліб, випічка
Працює: шеф-інструктор NIP food (Італія),
викладач в Кулінарній Академії Асоціації шефкухарів України
Освіта: NIPfood Nazionale Italiana Pizzaioli
& Panificazione - Італія;
Richemont Masterbaker Center for Excellence
in Baking and Pastry DMCC - Швейцарія

Ржаний хліб

Спельтові коржики

Равлики з корицею

●

Андрій Клюс
Хто: шеф-кухар
Спеціалізація:Modern Gastro Nostalgia
Працює: шеф-кухар в ресторані італійської
кухні Semifreddo (La Famiglia)
Досвід: учасник та фіналіст кулінарних
конкурсів. Працював у Словаччині у
Італійському ресторані

9 миттєвостей капусти

Бабусина гречана каша з
білими грибами

●
Євген Зіппер

Віктор Тітов

Хто: бренд-шеф, шеф-кухар, співвласник
ресторану U. All about you
Спеціалізація:українська кухня,
локальні продукти, риба та
морепродукти
Працює:Бренд-шеф Zelda Bar; шеф-кухар
та співвласник ресторану української
кухні U. All about you
Відзнаки:Срібний призер Кубка України
з кулінарії 2017 року, золотий призер
Кубка України з кулінарії 2016 року
(м. Львів)

Хто: бренд-шеф мережі ресторанів
G-group, засновник Ukrainian South
Chef Association, організатор
Кубків України з кулінарії
Спеціалізація:сучасна українська
кухня, локальні продукти
Працює:Співвласник ресторану
сучасної української кухні U. All
about you
Досвід: Працював у Греції,
Норвегії, Аргентині

Смажене листя кропиви із
соусом з яєчних жовтків

Дунайка з молодою картоплею
і соусом із ікри оселедця

Полуб’яна каша на бульйоні з грибів з потрохами
і цибулевою пастилою

Салат з ерінгами та
рапанами

Сердцевидка смажена із солонцем
і соусом з білим вином

●

Роберт Травницький
Хто: шеф-кухар
Спеціалізація:авторська, українська кухня,
ферментація, поєднання у стравах природи і
гастрономії
Працює:шеф-кухар ресторану в готелі
«Синевирський Перевал», Закарпаття
Освіта:кулінарна академія Ектора Хіменеса
Браво (Hector Jimenez Bravo Culinary Academy)

Хвойне сало на жолудєвому сабле з
ботаргою з ікри сома і кремом із
квашеної полуниці

Молода смажена картопля в глазурі
з комбучі

●
Деруни з кремом та чорною ікрою
Cергій Байсаревич
Хто: бренд-шеф, консультант,
співзасновник Першої української
лабораторії з фудпейрінгу
Спеціалізація:сучасна українська кухня,
fusion, десерти, foodpairing
Працює: бренд-шеф ресторану Barvy
Освіта: стажування у Basque Culinary
Center — Іспанія; стажування у ресторані
Cru — Естонія

Десерт з в’'яленого буряка,
ревеня, бісквіту з морозивом із
бринзи

Сучасне бачення
“засипаної капусти”

●

Ігор Мєзєнцев
Хто: шеф-кухар; власник гастрономічного
журнал MEZENCEV; організатор проекту CHEFS
TABLE з шеф-кухарями та шеф-барменами
України; автор проекту «Їмо в майбутньому»,
автор проекту «Топот»
Спеціалізація:десерти, ферментація,
молекулярна кухня
Працює: бренд-шеф
Освіта: стажування у Kyoto Japanizes
Restaurant Sushi Bar — Німеччина

Лин з соусом з калгану,
аїру, селери та моркви

Юшка з аїром,
фореллю та чорною
ікрою

Сало зі стерляді

●
Еліна Бойко
Хто: технолог-шоколатьє, консультант, автор трьох
книг з кондитерського мистецтва
Спеціалізація: шоколад, кондитерські вироби,
морозиво
Працює: власниця шоколатерії Chocolate El.f, брендшеф власного бренду шоколаду El.f
Освіта: Стажувалась та навчалась у всесвітньо
відомих шефів: метра-шоколатьє Jean-Pascal Sérignat
(Швейцарія) і кондитера-шоколатьє Emmanuel Hamon
(Франція); також у Patrick Casula, Wielfried
Hauwel, Pier Paolo Magni, Emanuele Di Biase, Albert
Lorenzo. Навчалась у чемпіона світу з приготування
морозива Filippo Novelli та майстра морозива Ciro
Fraddanno (Італія)

Цукерка з
солодом, кмином
та медом

Трюфель із крихти бородинського хлібу
з карамелізованим шоколадом та
бджолиним пилком

Ресторанний десерт з
використанням 8 шоколадних
текстур

●
Іванна Куницька
Хто: шеф-кондитер
Спеціалізація: ресторанні та вітринні
десерти, локальні продукти
Працює: виготовлення десертів для
ресторанів та кафе
Освіта: кулінарна академія Ектора
Хіменеса Браво (Hector Jimenez Bravo
Culinary Academy)

Десерт з реконструйованою меренгою зі
щавлю, мусом з кавуна, збитим ганашем
з гарбузового насіння, збите желе з калини

Манний пудинг з гарбузом,
джемом з баклажанів, лист желе з
крафтового сидру
Корпусна цукерка з кремом із сала,
конфітюром з маринованих огірків та
крустильяном з бородинського хліба

●
Олександр Трофіменков

Дар'я Дядик

Хто: кондитер-експериментатор,
викладач кондитерських курсів,
співзасновник кондитерського YouTubeканалу Food Hackers
Спеціалізація: кондитерські вироби,
випічка, ферментація,
експериментальні техніки
Працює: кондитер-практик, консультант
Освіта та досвід: випускник школи
ENSP, працював у міжнародних проектах
в ОАЕ, Австрії та Франції

Хто: кондитер-експериментатор,
автор та співзасновниця
кондитерського YouTube-каналу Food
Hackers
Спеціалізація: кондитерські вироби,
випічка, ферментація,
експериментальні техніки
Працює: кондитер-практик,
консультант
Освіта та досвід: кулінарна
академія Ектора Хіменеса Браво
(Hector Jimenez Bravo Culinary
Academy). Працювала у проекті в ОАЕ

Вишневий пиріг з киселем з
пряженого молока та нітро
узваром

Сирник-суфле з терновою сливою

Десерт для вітрини з маком,
ферментованим медом та грушею

Конопляне печиво з мармеладом з
ожини

●
Роберт Прядченко
Хто: шеф-кухар
Спеціалізація: авторська кухня,
використання сезонних та локальних
продуктів, гастрономічні
експерименти з різними техніками
Працює: шеф-кухар ресторану
“Практика”, стажування в ресторані
Кoks** (Фарерські острови)

Террін з хлібцем з різних

сортів цільнозернового
борошна

●
Олексій Повторейко
Хто: шеф-кухар, віце-президент
Асоціації шеф-кухарів України,
засновник “Школа стейків”
Спеціалізація: м’ясо, ферментація,
техніки роботи із цілою тушею
Працює: бренд-шеф ресторану “Whisky
Corner”

Яловича гомілка фламбе з
абердинського ангуса

Соус з кампотського
ферментованого перцю

●
Алік Мкртчян
Хто: бренд-шеф м’ясного відділу
Goodwine, фіналіст “Мастер Шеф.
Професіонали”
Спеціалізація: м’ясо та м’ясні вироби,
розробив 600 рецептів м’ясних
напівфабрикатів
Працює: Goodwine

Бургер з булкою тривалої
ферментації

Рулет з кролика із пармезаном
та беконом

●
Костянтин Черненко

Гьодза по українськи для
ресторанів та фастфуду

Хто: голова Першої Української
Асоціації шеф-кухарів (м. Дніпро)
Спеціалізація: азійська кухня
Працює: шеф-кухар ресторану the Garden,
бренд-шеф мережі Varus

Авторський соус з
бородинського хлібу з
темним пивом

Авторський вершковий
соус з білого хлібу

●
Pop-Up вечеря – це особливо, нестандартно, камерно та пізнавально.
Адже з шефами наших заходів ми створюємо простір, де гості
отримують новий досвід - у техніках, переосмислених рецептурах та
яскравих смаках.
Pop-Up вечеря – це 5 історій про те, якою може бути українська
кухня. Це 5 страв у сучасному виконанні шефів. Кожна страва має
власну історію. Мета такої вечері – показати шефам,
рестораторам та гостям усі можливості локальних продуктів,
собівартість яких значно нижча у порівнянні з імпортними.

●
Партнери та друзі нашого
проекту
Комунікація, колаборація й партнерство - те,
що рухає сучасний світ сьогодні. Для нас
важливо об'єднати навкруги української кухні
виробників якісних локальних продуктів і
шеф-кухарів. Дати інструмент для кожного та
надихнути на розвиток української кухні для
її визнання на світовому рівні.

Вишуканий посуд

Дегустація продукції від українських виробників

Кава-брейки від кращих кавових
компаній

●
Знайомство з українськими
виробниками

Натхнення
Шеф-кухарі, які створюють сучасну
українську кухню

Дегустації
Новий погляд на українську кухню

Навчання

-

інтеграція продукту в майстер-класи
шеф-кухарів

-

розроблення страви на основі
партнерської продукції

-

презентація партнера та його
продукції в зоні партнерів та друзів
проекту, дегустація продукту під час
кава-брейку

-

інтеграція продукції в ланчі для
відвідувачів івенту

-

написання статті за узгодженою темою
зі згадуванням продукції та публікація
в медіа

-

інтеграція продукції під час pop-up
вечері

-

розіграш продукції під час кава-брейку
серед відвідувачів

Написання та публікація статті

Розробка страви з продукцією від
партнера

Презентація продукції під час кавабрейку

До зустрічі у 2020 році!
Автор проекту
Юлія Рабін
Yuliya Rabin Creative Events
urabin@gmail.com
ua.tasteof@gmail.com
050 760 41 17

