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Szkolenie pn. „Wołowina – wieprzowina – BBQ” 

Terminy szkoleń: 15 – 16 listopada 2021 r., godz. 8:00 – 15:00 
Miejsce szkolenia: SteakHouse, ul. Krakowska 7, 39-200 Dębica 
Cena szkolenia: 1920 zł/1 osoba 
Dla kogo: Szefów kuchni i kucharzy, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie sporządzania dań z wołowiny, 
wieprzowiny, BBQ. 
 
Szkolenie przeprowadzone zostanie:  

 Przez doświadczonego i profesjonalnego szkoleniowca, eksperta w swojej dziedzinie, P. Piotra Bassarę. 
 Na profesjonalnym sprzęcie i urządzeniach do sporządzania mięs. 
 W formie warsztatowej, zakładającej czynny udział uczestników oraz dużą ilość zajęć praktycznych. 
 W małych grupach, umożliwiających efektywną pracą i maksymalizację efektów szkoleń. 

 
W efekcie ukończenia szkolenia Uczestnicy uzyskają: certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający nabycie 
kwalifikacji w zakresie sporządzania potraw z wołowiny, wieprzowiny, BBQ. 
 

Program szkoleń 
Dzień pierwszy 

Godziny Tematyka  

8:00-9:30 

Część I – Zagadnienia teoretyczne. 
 Materiałoznawstwo – jakość i przeznaczenie poszczególnych rodzajów i części mięsa wieprzowego 

i wołowego, rozbiór mięs, techniki cięcia, marynaty, znajomość urządzeń do grillowania. 
  Wprowadzenie do techniki przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń. 

9:30-9:45 Przerwa kawowa 

9:45-11:15 
Część I – Zagadnienia teoretyczne. 

 Wprowadzenie do techniki przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń – ciąg dalszy. 
11:15-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 
Część II – Praktyka.  

 Wołowina i wieprzowina – przygotowanie mięs różnego rodzaju. 
 Sprzęt, wyposażenie, techniki grillowania. 

13:00-13:30 Przerwa obiadowa 

13:30-15:00 
Część II – Praktyka.  

 Marynowanie, peklowanie, ruby, przyprawy do BBQ – sposoby i techniki przygotowania 
i przyprawiania mięs dla osiągnięcia spektakularnego efektu. 

 
Dzień drugi 

Godziny Tematyka 

8:00-9:30 
Część II – Praktyka. 

 Smoker, ceramik, rożen, grill gazowy, czyli jak zrobić najlepszego steka i nie tylko. Techniki 
przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń w praktyce. 

9:30-9:45 Przerwa kawowa 

9:45-11:15 
Część II – Praktyka. 

 Techniki przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń w praktyce – ciąg dalszy. 
11:15-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 
Część II – Praktyka. 

 Techniki przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń w praktyce – ciąg dalszy. 
13:00-13:30 Przerwa obiadowa 

13:30-15:00 
Część II – Praktyka. 

 Techniki przyrządzania mięs na różnych typach urządzeń w praktyce – ciąg dalszy. 
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Szkolenie pn.  
„Wołowina – wieprzowina – BBQ”  

poprowadzi: 

Piotr Bassara 
Właściciel, szef kuchni oraz szef wyszkolenia restauracji SteakHouse w Dębicy, 
nominowanej do Hermesów Poradnika Restauratora 2016 w kategorii Restauracja 
z tradycją. Juror techniczny w prestiżowych konkursach kulinarnych, m.in. 
w Konkursie Włoskiej Sztuki Kulinarnej „Arte Culinaria Italia”, czy w konkursie 
organizowanym w ramach Festiwalu Kuchni Greckiej Teo Vafidisa. Pasjonat 
gastronomii z 20 letnim doświadczeniem w branży. Z wykształcenia kucharz 
z dyplomem mistrzowskim, z zamiłowania szef kuchni specjalizujący się w mięsach. 
W USA ukończył Penn Foster College na kierunku Catering and Gourment Cooking.  
Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w USA – określanych ojczyzną BBQ, jako: 
Szef kuchni w Restauracji „Alexander’s”, Munster (stan Illinois), Line chef 
w Restauracji „Green zebra”, Chicago. Ponadto pracował jako Sous chef i Szef 
wyszkolenia w „Chez Kristof” w Londynie, w prestiżowej restauracji z kuchnią 
francuską. Był również Szefem kuchni w Restauracji „Dwór na Wolicy” w Dębicy. Od 
11 lat prowadzi własną restaurację SteakHouse w Dębicy. Pomysłodawca 
i współtwórca marki sosów dedykowanych do mięs i burgerów. 
Znakomity, pełen zapału i charyzmy szkoleniowiec, doradca, mentor, szef kuchni, 
zarażający innych swoją pasją i zamiłowaniem do gotowania i prowadzenia 
restauracji. Nie osiada na laurach, cały czas pracuje nad rozwojem swojej 
działalności, zarówno w obszarze kulinarnym, jak i szkoleniowym. 

 

 
Kontakt w sprawie oferty: 

Magdalena Kusaj 
mkusaj@pap.rzeszow.pl 

tel. 880 382 131 
www.pap.rzeszow.pl 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 

 


