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Hiszpańskie sProjekt POWER „Hiszpański staż drogą do kariery”wodowego 

10.09.2018-07.10.2018 



11.09.2018 

● 3:00- zbiórka na lotnisku w Gdańsku 

● 6:35- Warszawa 

● 12:25- Barcelona 

● ok. 20:00- Valencia 



Miasto 

Valencia. 
 

Carrer de la Carda.          Plaza de Toros. 
Ajuntament de Valencia. 



 
Jedna wieża, 

tysiąc wspomnień.   



18ste urodziny spędziłam w Oceanarium- 

lepsze być nie mogły. 

17.09.2018 



 

 

ferrero rocher 



23.09 

 

Cuenca 



 

 

30.09 

Niedzielny 

spacerek. 
tylko 12km 

 

 

 



A 

 

Wirujące 

wspomnienia.   



 Mimo nieporozumień zawsze  

 mogliśmy na siebie liczyć. 

 
   P.S.Ustawianie się do zdjęć wcale nie jest takie łatwe. 



 

 



 

 



 

 



El Poblet 

● Restauracja położona w sercu Valencii. 

● Od 2013r utrzymuje gwiazdkę Michelin. 

● Chef kuchni Luis Valls. 



12.09 

Pierwsza wizyta 

= 

strach przed nieznanym. 



13.09-... 

Pierwsze 

dni- 

uśmiech 

przez 

strach. 



Mollejas de oveja Guirra caramelizadas 

con trufa  de verano, cebollas asadas 

 y leche de chufa. 

El bosque 

animado. 

Arroz variedad Senia 

de algas y morralet 

con emulsión de ortiga 

y su socarrat. 



 

 

Cubalibe de Foie Gras 

con escarcha 

de limón y rúcula. 

Salmonete de roca a la llama con jugo cítrico y boniato. 

Sopa de    tomates verdes 

emulsionados con hierbas 

frescas  y gamba "pato". 

Arroz variedad senia entre cenizas. 



Presa ibérica 

Joselito asada 

y reposada 

con torrefactos. 

 

Queso manchego y 

buñuelos de trufa. 

 

Tomates 

en escabeche. 



 

Tendones 

de ternera 

con "orxata" 

y trufa. 

Revisando una de nuestras recetas 

más populares: "All i pebre" de anguilas. 

Esgarraet. 



. 

 Garum. Socarrat. Pepito. 



 

Chocolate mascarpone. 

La higuera. 

Mango, 

lichis 

y flor de suco. 



Ferrero rocher. 

Petit 

fours. 



 

 

Znak przyjęcia do zespołu. 



3 zdjęcia, które zasługują na 

honorowe miejsce na ścianie. 

 



 

 



 

 



 

 



Pamiątka dla mnie  

najcenniejsza. 
 

Zawiera wpisy zespołu 

El Poblet Restaurante 

oraz 

Restaurante Vuelve Carolina. 



 

 



Czas powrotu... 



 

Wyjazd pomimo ogromnej ilości stresu, jest dla mnie 

czasem nie do zapomnienia. 

Nauczyłam się wiele jeśli chodzi o kuchnie, ale także 

nauczył mnie wierzyć w siebie. 

W tym momencie gdy mam tylko chwile na 

wspomnienia myślę o powrocie. 



 

 

Dziękuję za uwagę 

 
Źródła własne  

 

15.10.2018 


