
  

        האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו האחים די קאסטרו ווווהשף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת השף שאול בן אדרת 
        בבולוניה ה"שמנה" וחבל אמיליה רומניה בבולוניה ה"שמנה" וחבל אמיליה רומניה בבולוניה ה"שמנה" וחבל אמיליה רומניה בבולוניה ה"שמנה" וחבל אמיליה רומניה ומטיילים ומטיילים ומטיילים ומטיילים מבשלים מבשלים מבשלים מבשלים 
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  לאנגיראנולאנגיראנולאנגיראנולאנגיראנו    - - - - מילאנו מילאנו מילאנו מילאנו     - - - - : ת"א : ת"א : ת"א : ת"א     חמישיחמישיחמישיחמישייום יום יום יום 
המ"מים של המ"מים של המ"מים של המ"מים של     4444בשעת בוקר נמריא למילאנו. אחרי קפה איטלקי ראשון של בוקר ואחרי שנלמד את סוד בשעת בוקר נמריא למילאנו. אחרי קפה איטלקי ראשון של בוקר ואחרי שנלמד את סוד בשעת בוקר נמריא למילאנו. אחרי קפה איטלקי ראשון של בוקר ואחרי שנלמד את סוד בשעת בוקר נמריא למילאנו. אחרי קפה איטלקי ראשון של בוקר ואחרי שנלמד את סוד 

בירת הקולינאריה של איטליה. תחנתנו בירת הקולינאריה של איטליה. תחנתנו בירת הקולינאריה של איטליה. תחנתנו בירת הקולינאריה של איטליה. תחנתנו     ––––האספרסו האיטלקי, נשים פעמינו לחבל אמיליה רומניה האספרסו האיטלקי, נשים פעמינו לחבל אמיליה רומניה האספרסו האיטלקי, נשים פעמינו לחבל אמיליה רומניה האספרסו האיטלקי, נשים פעמינו לחבל אמיליה רומניה 
 PROSCIUTTO PROSCIUTTO PROSCIUTTO PROSCIUTTOהראשונה תהיה אצל משפחת פרמנטה, אלברטו והבת לואיזה, המייצרים מזה שנים את הראשונה תהיה אצל משפחת פרמנטה, אלברטו והבת לואיזה, המייצרים מזה שנים את הראשונה תהיה אצל משפחת פרמנטה, אלברטו והבת לואיזה, המייצרים מזה שנים את הראשונה תהיה אצל משפחת פרמנטה, אלברטו והבת לואיזה, המייצרים מזה שנים את 

DI DI DI DI PARMAPARMAPARMAPARMA     .הכי טוב באזור. נלמד את שלבי ההכנה ונכנס לאולמות היישון המרשימים. הכי טוב באזור. נלמד את שלבי ההכנה ונכנס לאולמות היישון המרשימים. הכי טוב באזור. נלמד את שלבי ההכנה ונכנס לאולמות היישון המרשימים. הכי טוב באזור. נלמד את שלבי ההכנה ונכנס לאולמות היישון המרשימים        
        פרננדה. פרננדה. פרננדה. פרננדה.     ––––ארוחת צהריים על טהרת מטעמי האמא ארוחת צהריים על טהרת מטעמי האמא ארוחת צהריים על טהרת מטעמי האמא ארוחת צהריים על טהרת מטעמי האמא 

        העברה למלוננו בפארמה. העברה למלוננו בפארמה. העברה למלוננו בפארמה. העברה למלוננו בפארמה. 
        לארוחת ערב במסעדה מקומית.לארוחת ערב במסעדה מקומית.לארוחת ערב במסעדה מקומית.לארוחת ערב במסעדה מקומית.    אחרי מנוחה קצרה נצאאחרי מנוחה קצרה נצאאחרי מנוחה קצרה נצאאחרי מנוחה קצרה נצא

        
        

        קורס בישול קורס בישול קורס בישול קורס בישול     - - - - פארמה פארמה פארמה פארמה     ––––אנו אנו אנו אנו '''': פרמיג'אנו רג: פרמיג'אנו רג: פרמיג'אנו רג: פרמיג'אנו רג    שישישישישישישישייום יום יום יום 
הכי טעים באיטליה. בשעות הבוקר נצא לביקור במחלבת הכי טעים באיטליה. בשעות הבוקר נצא לביקור במחלבת הכי טעים באיטליה. בשעות הבוקר נצא לביקור במחלבת הכי טעים באיטליה. בשעות הבוקר נצא לביקור במחלבת הארץ הארץ הארץ הארץ יום שכולו חוויות קולינריות בחבל יום שכולו חוויות קולינריות בחבל יום שכולו חוויות קולינריות בחבל יום שכולו חוויות קולינריות בחבל 

PARMIGIANO REGIANOPARMIGIANO REGIANOPARMIGIANO REGIANOPARMIGIANO REGIANO     שנים מכין את הגבינה הכי נמכרת באיטליה. נלמד את שנים מכין את הגבינה הכי נמכרת באיטליה. נלמד את שנים מכין את הגבינה הכי נמכרת באיטליה. נלמד את שנים מכין את הגבינה הכי נמכרת באיטליה. נלמד את     45454545של אנזו, שכבר של אנזו, שכבר של אנזו, שכבר של אנזו, שכבר
סוד הכנת הגבינה המפורסמת שכולם אוהבים לפזר על הפסטה. נפגוש את בריכות ההמלחה ואת הררי סוד הכנת הגבינה המפורסמת שכולם אוהבים לפזר על הפסטה. נפגוש את בריכות ההמלחה ואת הררי סוד הכנת הגבינה המפורסמת שכולם אוהבים לפזר על הפסטה. נפגוש את בריכות ההמלחה ואת הררי סוד הכנת הגבינה המפורסמת שכולם אוהבים לפזר על הפסטה. נפגוש את בריכות ההמלחה ואת הררי 

        וכמובן נהנה ממטעמיה. וכמובן נהנה ממטעמיה. וכמובן נהנה ממטעמיה. וכמובן נהנה ממטעמיה.     שים הצהובים הגדולים המתיישניםשים הצהובים הגדולים המתיישניםשים הצהובים הגדולים המתיישניםשים הצהובים הגדולים המתיישניםהגוהגוהגוהגו
        לתור את העיר פארמה על שלל אתריה. לתור את העיר פארמה על שלל אתריה. לתור את העיר פארמה על שלל אתריה. לתור את העיר פארמה על שלל אתריה. בתום הביקור נמשיך בתום הביקור נמשיך בתום הביקור נמשיך בתום הביקור נמשיך 

המטורף המטורף המטורף המטורף     מהטורטלימהטורטלימהטורטלימהטורטלינטעם בין השאר נטעם בין השאר נטעם בין השאר נטעם בין השאר וווואחת ממסעדות השף הנודעות. נפגוש את מאוריציו  אחת ממסעדות השף הנודעות. נפגוש את מאוריציו  אחת ממסעדות השף הנודעות. נפגוש את מאוריציו  אחת ממסעדות השף הנודעות. נפגוש את מאוריציו  בצהריים נצא לבצהריים נצא לבצהריים נצא לבצהריים נצא ל
        שלו. חבל על הזמן......שלו. חבל על הזמן......שלו. חבל על הזמן......שלו. חבל על הזמן......

        מהעיר היפיפה פארמה.מהעיר היפיפה פארמה.מהעיר היפיפה פארמה.מהעיר היפיפה פארמה.    תתתתליהנוליהנוליהנוליהנואחר צהריים, זמן חופשי אחר צהריים, זמן חופשי אחר צהריים, זמן חופשי אחר צהריים, זמן חופשי 
שמהבוקר עד הערב מכינה את המאכל שמהבוקר עד הערב מכינה את המאכל שמהבוקר עד הערב מכינה את המאכל שמהבוקר עד הערב מכינה את המאכל     75757575    - - - -     ניפגש עם ריטה, המאמא בת הניפגש עם ריטה, המאמא בת הניפגש עם ריטה, המאמא בת הניפגש עם ריטה, המאמא בת ה    ,,,,נמשיך לחווה מדהימה באזורנמשיך לחווה מדהימה באזורנמשיך לחווה מדהימה באזורנמשיך לחווה מדהימה באזור

יציר כפינו. יציר כפינו. יציר כפינו. יציר כפינו. ממממ    ערבערבערבערברזי ההכנה וכמובן נכין אותם בעצמנו. ארוחת רזי ההכנה וכמובן נכין אותם בעצמנו. ארוחת רזי ההכנה וכמובן נכין אותם בעצמנו. ארוחת רזי ההכנה וכמובן נכין אותם בעצמנו. ארוחת     אתאתאתאת. נלמד . נלמד . נלמד . נלמד      Tortelloni Tortelloni Tortelloni Tortelloni- - - -     הכי מקומי שישהכי מקומי שישהכי מקומי שישהכי מקומי שיש
        חזרה למלון.חזרה למלון.חזרה למלון.חזרה למלון.

  

  
  

        קורס בישול  קורס בישול  קורס בישול  קורס בישול      - - - -     מודנהמודנהמודנהמודנה    - - - - בלסמיקו בלסמיקו בלסמיקו בלסמיקו : : : : שבת שבת שבת שבת יום יום יום יום 
    ACETO BALSAMICO TRADIZIONALEACETO BALSAMICO TRADIZIONALEACETO BALSAMICO TRADIZIONALEACETO BALSAMICO TRADIZIONALEנשים פעמינו לביקור ביקב נשים פעמינו לביקור ביקב נשים פעמינו לביקור ביקב נשים פעמינו לביקור ביקב הבוקר נצא לפרובינציית מודנה. הבוקר נצא לפרובינציית מודנה. הבוקר נצא לפרובינציית מודנה. הבוקר נצא לפרובינציית מודנה. 

נוכל לראות חביות עץ נוכל לראות חביות עץ נוכל לראות חביות עץ נוכל לראות חביות עץ     שנים.שנים.שנים.שנים.    25252525    - - - - לללל    12121212מקומי טיפוסי, בו מייצרים את הנוזל הסמיך המסורתי המיושן בין מקומי טיפוסי, בו מייצרים את הנוזל הסמיך המסורתי המיושן בין מקומי טיפוסי, בו מייצרים את הנוזל הסמיך המסורתי המיושן בין מקומי טיפוסי, בו מייצרים את הנוזל הסמיך המסורתי המיושן בין 
שנה ועד שנה ועד שנה ועד שנה ועד     12121212שיושן "רק" שיושן "רק" שיושן "רק" שיושן "רק" בלסמי בלסמי בלסמי בלסמי החל מהחל מהחל מהחל מלא נוותר על טעימות לא נוותר על טעימות לא נוותר על טעימות לא נוותר על טעימות שנים העוברות מדור לדור. שנים העוברות מדור לדור. שנים העוברות מדור לדור. שנים העוברות מדור לדור.     300300300300בשימוש כבר בשימוש כבר בשימוש כבר בשימוש כבר 

        . . . . ההההשנשנשנשנ    25252525שיושן שיושן שיושן שיושן     בלסמיבלסמיבלסמיבלסמי
        שווה לחכות.....שווה לחכות.....שווה לחכות.....שווה לחכות.....    ....שלנושלנושלנושלנוהשף השף השף השף שאול שאול שאול שאול     ה שלה שלה שלה שללנו הפתעלנו הפתעלנו הפתעלנו הפתע    תחכהתחכהתחכהתחכהושם ושם ושם ושם נמשיך למודנה לביקור בשוק המקומי נמשיך למודנה לביקור בשוק המקומי נמשיך למודנה לביקור בשוק המקומי נמשיך למודנה לביקור בשוק המקומי 

        . . . . לסיור הכרות ראשוןלסיור הכרות ראשוןלסיור הכרות ראשוןלסיור הכרות ראשון    בשעות אחר הצהריים. העברה למלון בבולוניה. לאחר מנוחה קצרה נצא למרכז העירבשעות אחר הצהריים. העברה למלון בבולוניה. לאחר מנוחה קצרה נצא למרכז העירבשעות אחר הצהריים. העברה למלון בבולוניה. לאחר מנוחה קצרה נצא למרכז העירבשעות אחר הצהריים. העברה למלון בבולוניה. לאחר מנוחה קצרה נצא למרכז העיר
            נתכנס כולנו לסדנת בישול מקומית, ונלמד את רזי הבישול הבולונזי.נתכנס כולנו לסדנת בישול מקומית, ונלמד את רזי הבישול הבולונזי.נתכנס כולנו לסדנת בישול מקומית, ונלמד את רזי הבישול הבולונזי.נתכנס כולנו לסדנת בישול מקומית, ונלמד את רזי הבישול הבולונזי.לקראת ערב לקראת ערב לקראת ערב לקראת ערב 

        ארוחת ערב לתפארת מעשה ידנו להתפאר. חזרה למלון.ארוחת ערב לתפארת מעשה ידנו להתפאר. חזרה למלון.ארוחת ערב לתפארת מעשה ידנו להתפאר. חזרה למלון.ארוחת ערב לתפארת מעשה ידנו להתפאר. חזרה למלון.



  
  

            ) ) ) ) אתרים מרכזייםאתרים מרכזייםאתרים מרכזייםאתרים מרכזיים((((בולוניה  בולוניה  בולוניה  בולוניה      - - - -     Fico Eataly WorldFico Eataly WorldFico Eataly WorldFico Eataly World    ::::    ראשוןראשוןראשוןראשוןיום יום יום יום 
תנועת המזון תנועת המזון תנועת המזון תנועת המזון שהקימה שהקימה שהקימה שהקימה     מתחם אוכל ענקמתחם אוכל ענקמתחם אוכל ענקמתחם אוכל ענק    ----    Fico Eataly WorldFico Eataly WorldFico Eataly WorldFico Eataly Worldלפארק הקולינרי לפארק הקולינרי לפארק הקולינרי לפארק הקולינרי ניסע ניסע ניסע ניסע     הבוקרהבוקרהבוקרהבוקרבשעות בשעות בשעות בשעות 

) ובו עשרות מסעדות, דוכני אוכל רחוב, יצרני מזון מכל רחבי איטליה, ) ובו עשרות מסעדות, דוכני אוכל רחוב, יצרני מזון מכל רחבי איטליה, ) ובו עשרות מסעדות, דוכני אוכל רחוב, יצרני מזון מכל רחבי איטליה, ) ובו עשרות מסעדות, דוכני אוכל רחוב, יצרני מזון מכל רחבי איטליה, Slow foodSlow foodSlow foodSlow foodהאיטי האיטלקית (האיטי האיטלקית (האיטי האיטלקית (האיטי האיטלקית (
        במקום מחכה לנו הפתעה...קורס להכנת הלזניה המפורסמת של חבל אמיליה רומאניה.במקום מחכה לנו הפתעה...קורס להכנת הלזניה המפורסמת של חבל אמיליה רומאניה.במקום מחכה לנו הפתעה...קורס להכנת הלזניה המפורסמת של חבל אמיליה רומאניה.במקום מחכה לנו הפתעה...קורס להכנת הלזניה המפורסמת של חבל אמיליה רומאניה.    ....חנויות ועודחנויות ועודחנויות ועודחנויות ועוד

בירת חבל אמיליה רומניה. נראה את בירת חבל אמיליה רומניה. נראה את בירת חבל אמיליה רומניה. נראה את בירת חבל אמיליה רומניה. נראה את     בולוניהבולוניהבולוניהבולוניה    שלשלשלשל    לסיור הכרות עם אתריה המרכזייםלסיור הכרות עם אתריה המרכזייםלסיור הכרות עם אתריה המרכזייםלסיור הכרות עם אתריה המרכזייםנשוב לבולוניה נשוב לבולוניה נשוב לבולוניה נשוב לבולוניה 
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        . . . . ........שעל גדות נהר המינצ'ו. להיכנס לחלום ולא לרצות לצאת ממנושעל גדות נהר המינצ'ו. להיכנס לחלום ולא לרצות לצאת ממנושעל גדות נהר המינצ'ו. להיכנס לחלום ולא לרצות לצאת ממנושעל גדות נהר המינצ'ו. להיכנס לחלום ולא לרצות לצאת ממנו    BORGHETTOBORGHETTOBORGHETTOBORGHETTO        לעיירה הקסומהלעיירה הקסומהלעיירה הקסומהלעיירה הקסומהוווו
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סדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתןסדר הביקורים והמסעדות עשויים להשתנות בהתאם לזמינות פתיחתן* * * *      
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