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Prawdziwa śródziemnomorska uczta czeka na wszystkich, którzy w dniach 8-16 czerwca br. odwiedzą
Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Wędliny z toskańskiego dzika, spaghetti
barwione atramentem kałamarnicy, oryginalne sery o smaku piwa czy trufli i setki innych produktów
można kupić na Włoskim Targu Żywności Regionalnej. To również smak, zapach i atmosfera
typowego włoskiego mercato czyli jarmarku „pod chmurką”.

reklama

Mercato to święto, któremu podporządkowuje się rytm włoskiego życia. Ulice i całe dzielnice miast zamieniają się 

w tętniący życiem, pachnący przyprawami wielobarwny jarmark. W dniach 8-16 czerwca krakowianie będą mogli przenieść się do Włoch i uczestniczyć w
kulinarnym włoskim wydarzeniu. 28 stanowisk z oryginalnymi włoskimi produktami czeka na krakowian przed Galerią Krakowską na Placu Jana
Nowaka-Jeziorańskiego podczas Włoskiego Targu Żywności Regionalnej. 

Znajdują się na nim oryginalne produkty wytwarzane w małych, włoskich zakładach rodzinnych, co sprawia, że są one niepowtarzalne i wyjątkowe.
Sycylijskie cannoli z riccottą, owoce kandyzowane i ciasteczka, ale również suszone na słońcu południa pomidory czy dorodne oliwki to tylko
kilkanaście z kilkuset produktów dostępnych podczas Targu. 

Kupić i spróbować można niezliczoną ilość serów – od oryginalnych parmezanów po sery o smaku szampana czy czerwonego wina, jak również
makarony z sosami do nich i przyprawy. Targ to nie tylko możliwość zakupu produktów lecz również okazja do delektowania się włoskim śniadaniem z
aromatyczną kawą oraz croissantami o różnych smakach przywiezionych prosto z Włoch. Na amatorów słodkości czekają m.in. torty nugatowe:
śmietankowe, kawowe, truskawkowe, czekoladowe i wiele innych. Wieczorem zaś można wznieść toast bezalkoholowym drinkiem o smaku Campari.
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KOMENTARZE (0)

Napisz komentarz...

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.
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Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

PRZECZYTAJ TAKŻE

Polska - Irlandia Północna: Najlepsze MEMY -
...
Piłkarze reprezentacji Polski pokonali w
niedzielę 1:0 Irlandię Północną w swoim
pierwszym meczu na... więcej

Najbardziej poszukiwane przestępczynie z...
Przedstawiamy listę kobiet, które są obecnie
poszukiwane przez małopolską policję.
Lista... więcej

Masz alergię? Powinieneś to przeczytać…
Dowiedz się więcej o sposobie na alergię - bez
efektu senności i otępienia u wiekszości
badanych.  więcej

Teraz mycie okien to czysta przyjemność!
SPRAWDŹ…
Poznaj urządzenie, które pomoże Ci
zaoszczędzić czas, a także zadba o Twój komfort
i wygodę…  więcej

Gdzie w Krakowie kupić oryginalne ubrania?
TOP 5...
Chcesz zawsze być oryginalnie ubrany? Dla tych,
których nie urządza kupowanie w
sieciówkach... więcej

Tatry. Na szlaku znaleziono ludzkie szczątki -
...
W Tatrach znaleziono ludzkie szczątki.
Makabrycznego znaleziska dokonano w rejonie
Świstówki na... więcej
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HALLO

Euro 2016 Polska - Irlandia: tak
kibicowaliście naszym [GALERIA]

Stopy, sutki, usta - zobacz czym ci ludzie
układają kostkę Rubika! [WIDEO]

Niebezpieczne kobiety i...
Artur Żmijewski złapany przez
policję. Tak zapowiada się
kolejna część

Brak ręki to nie przeszkoda.
Poznajcie pierwszego
tatuatora z mechanicznym
ramieniem!

Pasja Mela Gibsona doczeka
się kontynuacji? Ma powstać
sequel filmu o męce Chrystusa

Najlepsze memy po meczu
Polska - Irlandia na EURO
2016. Internauci nie
oszczędzają piłkarzy [MEMY]

Euro 2016: Polska - Irlandia Północna 1:0.
Zobacz zdjęcia z pierwszego meczu
reprezentacji!

Tattoofest 2016 w Expo Kraków [DUŻO ZDJĘĆ]

Street Art w Krakowie - TOP 10 murali
[ZDJĘCIA]
09/06/2016  RED.

Pogoda na czwartek, 9 czerwca
08/06/2016  TVN Meteo Active

Pogoda na środę, 8 czerwca
07/06/2016  TVN Meteo Active

Pogoda na wtorek, 7 czerwca

TURYSTYKA
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Kraków. Wielki przejazd
rowerowy [ZDJĘCIA]

Pogoda na sobotę i
weekend

Pogoda na piątek, 10
czerwca

06/06/2016  TVN Meteo Active

Pochód Lajkonika 2016 w Krakowie
[ZDJĘCIA, WIDEO]
02/06/2016  red.  

Pierwsze pingwiny w krakowskim zoo
[ZDJĘCIA]
02/06/2016  (pp)

Nowy mural w Nowej Hucie [ZDJĘCIA]
02/06/2016  Joanna Urbaniec

1

Dzisiaj 10:59  ŁŻ

Polska - Irlandia Północna:
Najlepsze MEMY

Piłkarze reprezentacji Polski pokonali w niedzielę
1:0 Irlandię Północną w swoim pierwszym meczu
na mistrzostwach...

Dzisiaj 13:57
Kacper Rogacin, Michał Skiba/x-news.pl/telemagazyn.pl

Euro 2016: Belgia - Włochy. Gdzie
obejrzeć mecz w TV i internecie
TRANSMISJA, ONLINE, NA ŻYWO

Belgia - Włochy. 13 czerwca reprezentacja Włoch
zmierzy się z Belgami. Gdzie zobaczymy mecz
Belgia - Włochy w TV?...

Euro 2016: Polska - Niemcy 2016
Transmisja Online, Na Żywo, TV, Polsat.
Gdzie zobaczymy mecz?Dzisiaj 12:25  Remigiusz Półtorak/x-news.pl

Euro 2016. Irlandia - Szwecja Na Żywo.
Gdzie obejrzec mecz? Transmisa Online,
TV, InternetDzisiaj 11:58  etc/AIP/x-news.pl

Hiszpania - Czechy LIVE. Gdzie oglądać
mecz Euro 2016 TRANSMISJA ONLINE,
Stream, TV, InternetDzisiaj 10:15  Kacper Rogacin, Michał Skiba

Euro 2016. Polska - Irlandia Północna
Gdzie obejrzeć mecz na zywo? KIEDY
TRANSMISJA TVWczoraj 10:01  Remigiusz Półtorak, AIP/x-news.pl

Polska - Irlandia Północna. Gdzie
obejrzeć Euro 2016 na żywo w TV?
TRANSMISJA ONLINE, TVP11/06/2016  Tomasz Biliński/x-news.pl

1

Ranking podstawówek 2016
woj. małopolskiego
Podstawówka  31/05/2016  

Zrujnowany hotel JB
wizytówką Nowej Huty?
[ZDJĘCIA]
Przestrzeń publiczna  09/06/2016

Targi pracy w Tauron Arenie
Kraków [ZDJĘCIA, WIDEO]
Praca  13/05/20163
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