
Společnost Nutricia Vás zve na podzimní kurz vaření asijské kuchyně pro 
PKU. Kurz je určen dospělým a dětem od 10 let s PKU a bude probíhat 
pod vedením profesionální školy vaření v moderním kuchyňském studiu za 
účasti nutriční terapeutky.

MÍSTO KONÁNÍ

Kurz vaření se uskuteční v Praze, Brně, Bratislavě a Bánské Bystrici. Bude jen na Vás, 
která lokalita a termín Vám bude vyhovovat nejvíce. Z kapacitních důvodů není možné 
se přihlásit na více než 1 kurz vaření.

TERMÍNY

Brno 27. 10. 2018, 11:30 Kuliner, 
Bohunická cesta 727/15, Moravany

Bánská Bystrica 10. 11. 2018, 11:30 Reštaurácia Barumka, Partizánska cesta 114

Bratislava 17. 11. 2018, 11:30 Chefparade.sk, 
konkrétní studio bude upřesněno

Praha 24. 11. 2018, 11:30 Chefparade.cz, 
Bubenské nábřeží 306/13, hala č. 36, Praha 7

POZVÁNKA NA 
KURZ VAŘENÍ

NUTRICIA

Pro aktuální informace sledujte náš Facebook. 

KURZ ASIJSKÉ KUCHYNĚ PRO PKU



PROGRAM

• příchod v 11:30 h

• příprava PKU předkrmu, hlavního jídla a dezertu

• společný oběd

• odborná přednáška z oblasti PKU

• představení PKU novinek společnosti Nutricia

• předpokládaný konec 16 - 17h

CENA

Ceny kurzu vaření v profesionální škole vaření se běžně pohybují okolo 2.500 Kč. 
Osobám s PKU kurz hradí společnost Nutricia. Pro osobu s PKU je tak zcela zdarma.

DOPROVOD

Osoby s PKU do 18 let musí mít na kurzu zákonného zástupce. Doprovod dospělých 
osob s PKU je možný, pokud to umožní kapacita kurzu. Osoby s PKU mají přednostní 
právo účasti na kurzu. Není zaručeno, že se doprovod bude moct aktivně účastnit 
vaření. Vařit se bude pouze dietní jídlo. Pro doprovod bude připraveno nedietní 
občerstvení. Účast doprovodu je také zdarma.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlásit se můžete přes webový formulář zde: www.svet-pku.cz/pozvanka

Přihlašujte se nejpozději 3 týdny před začátkem Vámi vybraného kurzu.

V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte svet-pku@nutricia.com
nebo +420 725 567 488

Kurzy jsou limitované kapacitou.
Společnost Nutricia si vyhrazuje právo na zrušení kurzu v případě nízké účasti.

Nutricia a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

web: www.svet-pku.cz
infolinka: 800 110 001
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