
 

 

 

EXPO 2015: АКАДЕМИЯТА НА FABER ЗА ХРАНА НА УЛИЦАТА ЩЕ БЪДЕ СКОРО ПРИ 

НАС, ПРЕДЛАГАЙКИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ОКОЛО СВЕТА С 10 ХРАНИ ЗА УЛИЦАТА 

 

От Arancini до юфката Pad Thai: едно автентично училище за създаване на истински творци за 

храна на улицата 

 

Милано, юни 2015 г. Никога не е достатъчно късно да научиш нещо ново. От видът Arancini 

(бухти) от Палермо до аржентинските Empanadas (бутерки с различен пълнеж), от мексиканските 

Burritos (тортили) до юфката на Бангкок Pad Thai, от изкуството на пърженото неаполитанско 

Cuoppo (различни чипсове) до техниката на приготвяне на японските Okonomiyaki (подобни на 

пица). От юни до октомври, най-колоритната обиколка на света, възбуждаща апетита, ще се 

проведе на Expo Milano, 2015 г. 

 

Академията на Faber  за храна на улицата предлага 10 изцяло задълбочени уроци, които Ви 

учат за всичко, което трябва да се знае относно някои от най-прочутите и популярни храни на 

улицата в света, позволявайки Ви да пресъздадете храните, които ще пробвате в павилионите 

на Expo 2015 в собствения Ви дом. Академията на Faber за храна на улицата Ви отвежда на 

пътешествие  или по-скоро на серия пътувания, измежду вкусовете и ароматите на места от 

близко и далече, действайки като тестер за пътешествия и ваканции, където да отидете. 

 

Академията на Faber  за храна на улицата се посвещава на всички туристи гастрономи или 

такива, вдъхновяващи се от гастрономията и ще се състои от серия еднотематични уроци, 

започващи от 8-ми юли в Cucinoteca на ул. Ludovico Muratori в Милано. Всеки цикъл ще 

представи кратки пътувания в популярните гастрономически сърца на местата и градовете, които 

винаги са очаровали любителите на уличната храна. 

 

Зад бюрото на преподавателя, или по скоро на печката (и , очевидно под аспиратора), различни 

екперти в областта – създатели на автентична и оригинална улична храна – ще разкриват 

трикове, рецепти и секрети, така че хората да могат да пресъдадат най-известните храни за 

улицата в своите собствени домове, с всички необходими съставки, техники на приготвяне и 

инструменти за почистване на готварското обкръжение и въздуха. 

 

Всички участници ще получат персонализиран комплект Street food, допълнен с готвраска 

престилка и бележник за записване на рецептите и тайните, подобно на един истински дневник за 

пътешествие. В края на всеки урок, очевидно участниците ще имат шанс да опитата храната, 

която са приготвили в една общителна атмосфера, характеризирана със страст към храната. 

 

„Faber е бил винаги синоним на готвене и грижа за обкръжаващата среда, в която храната се 



приготвя“, обяснява Serena Sorana, Мениджър Маркетинг на водещия производител на 

аспиратори. „Изглежда като забавление и интересна идея за Expo Милано 2015г,, която да 

предложи на посетителите възможността за преживяване и откриване повече неща за най-

популярните храни на планетата, започвайки с някои автентични изцяло италиански 

деликатеси и преподавайки им тайните на пресъздаване на перфектните улични партита в 

собствените им домове“. 

 

Направен бе избора да се започне с най-популярната италианска храна за улицата и от двата града, 

Палермо и Неапол, които в най-голяма степен представляват културата на средиземноморската 

храна за улицата. Първият урок ще бдъе посветен на Arancini (топки от ориз) и Panelle (пържени 

топки от нахут), а вторият ще бъде фокусиран върху неаполитанската пържена храна. След това 

ще има осем хиляди километров полет  до Япония с приготвянето на Okonmiyaki, типичната 

храна на улицата в Осака, която се приготвя от пшенични брашно и зелеви листа. За четвъртия 

урок,  участниците ще се придвижат до Мексико, за да научат всичко за Takos и Burritos. 

 

След лятното прекъсване, през септември, пътуването ще продължи от Тайланд и Бангкок, една 

от най-световните столици на уличната храна, а след това ще се докосне до други големи 

кулинарни градове, такива като Мумбай и Истанбул, преди да се придивжи до Южна Африка с 

пълното потапяне в света на Empanadas,  преминавйаки през Африка и спирайки най-накрая във 

Франция за откриване на цял един свят на Crepes ( палачинки ). 

 

Академията на Faber за храна на улицата, която е част от събитията на Expo in Citta,  ще се 

проведе в сградата на Cucinoteca на ул. Ludovico Muratori  32,  в зоната Porta Romana. 

Участниците могат да се запишат за отделни уроци или за пълния курс чрез изпращане на и-мейл 

на адрес info@mediahook.it или чрез попълване на формуляр на сайта www.cucinoteca.it. 

 

Отделните уроци (начало 19:30 ч.) струват  € 10. Можете да се запишете за пълния курс уроци на 

Академията на Faber  за храна на улицата за € 80. 

 

Рецептите и календар: 

 

Юли 

Палермо: Arancini & Panelle – 8 юли 

      
Неапол: Мистерията на Cuoppo- 15 юли 

 

Осака: Всички тайни на истински домашните Okonomiyaki - 22 юли 

 

Мексико сити: Tacos, Burrito и Guancamole - 29 юли 

 

Септември 
 

Бангкок Шишчета, юфка Pad Thai и подобни – 16 септември 

 

Истанбул: - Lahmacun, Турския вариант на пица: инструкции за ползване - 23 септември  

 

Мумбай: - 50 нюанса на Samosa - 30 септември 

 

Октомври 
 

От Буенос Айрес до Рио ту ла Паз: Empanadas, Arepaz и Pastel. Южноамериканска харана за 

улицата - 7 октомври 

mailto:info@mediahook.it
http://www.cucinoteca.it/


 

Африканска храна за улицата:  Келевеле, пържени банани, подправени с подправки и други 

наслади от Тъмния континент  - 14 октомври 

 

Париж: - Не само палачинки, храна за улицата с парижки кроасани - 21 октомври 

 

Faber  

 

Фирмата Faber е основана в 1955 г. като фирма, специализирана в обработката на пластмасови 

материали и синтетични смоли. От 1958 г. Faber се фокусира върху производството на 

кухненски аспиратори, произвеждайки първите плексигласови модели и създавайки така 

наречената „ Област  Fabriano за аспиратори“. Силната страст и решителност в преследване 

на своите цели скоро резултира в разширяването на фирмата от местно предприятие в 

Европейска фирма, а след това и в световен концерн, благодарение на непрекъснатото 

придобиване на производствени мощности. С присъствие на 4 континента и заводи в 7 държави 

– Италия, Швеция, Франция, Аржентина, Турция, Индия и Мексико, както и представителен 

офис в Русия, Faber е дин от трите световни производители на кухненски аспиратори. В 

Италия Групата води в своя сектор, като всеки един на два кухненски аспиратори е произведен 

от Faber, като на международните пазари е представен както от своя собствен бренд, така и 

от местни водещи марки.  Непрекъснатият процес на Faber за интернационализация и 

желанието му да приеме нови предизвикателства доведоха до присъединяването на Faber към 

Franke, най-големият шведски мултинационален лидер в Кухненските Системи. 

 

За информация: 
www.faberspa.com 

www.facebook.com/Faber 

 

Прес-офис: 

mediahook  +39 02 45486501 

Sara Gugliotta <s.gugliotta@mediahook.it> 

Daniela Licciardello <d.licciardello@mediahook.it> 
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