Trzecia edycja Kuchni+ Food Film Fest za nami!

W niedzielę 23 października zakończyła się 3. edycja Kuchnia+ Food Film Fest.
Partnerem festiwalu była restauracja Tamka 43, która przez trzy dni stanowiła
część tego niesamowitego wydarzenia: niezapomnianych seansów, spotkań
z gwiazdami oraz doznań kulinarnych.
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weekend stanowił prawdziwą ucztę zmysłów.
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z degustacją potraw przygotowanych przez
kulinarnych partnerów Kuchnia+ Food Film Fest
2011. Wśród nich nie zabrakło restauracji
Tamka 43, która pod czujnym okiem szefa
kuchni, Roberta Trzópka, w sobotę 22 października przyrządziła przekąski. Goście mogli
osobiście przekonać się przed filmem „Truck Farm”, jak smakuje kaczka z marynowaną
dynią, która stanowiła niebanalne smakowe doświadczenie oraz była dowodem na
innowacyjne podejście o kuchni. Podczas 3. Kuchnia+ Food Film Fest, oprócz pokazów
filmowych, nie zabrakło także dyskusji z bohaterami i twórcami filmów, ekspertami oraz

www.tamka43.pl

szefami kuchni. Wśród tego zacnego grona znalazł się także Robert Trzópek. Po seansie
filmu „Trzy Gwiazdki” szef kuchni Tamki 43 oraz Paweł Oszczyk z La Rotiserrie i Wojciech
Amaro z Atelier Amaro zostali zaproszeni do rozmowy w roli kulinarnych ekspertów.
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gastronomicznego. Specjaliści opowiadali, jak postrzegane są gwiazdki Michelin w Polsce i
jakie szanse na to wyróżnienie mają rodzime restauracje. Ta ostatnia dyskusja Kuchnia+
Food Film Fest 2011 zaostrzyła apetyt na czwartą edycję, która zapewne dostarczy kolejnych
filmowych emocje i będzie okazją do spróbowania doskonałej kuchni.

Obecność Tamki 43 na Kuchnia+ Food Film Fest 2011 udowodniło, że restauracja to nie
tylko wyśmienite dania. To także umiejętność inspirowania innych i budzenia w nich
kulinarnej pasji.
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