Neste gang: 1.oktober 2015

Måltidet i Piemonte
Vertskap – konseptutvikling – opplevelse
2 dager – inntil 4x5 personer + vertskap

Vi deler inn gjestene i 4 lag – for eksempel 5 personer på hvert lag. Disse lagene skal hver for seg og
sammen bidra til opplevelser, måltider og fellesskap.
Gjestene møtes til frokost om morgenen den første dagen – her skapes oppgaver og grupper for de
neste to dagene.
Programmet har noen faste holdeplasser som er felles – resten er opptil gruppene å styre…
Begge dager har et fellesmåltid på kvelden, som rommer dagens forberedelser opplevelser og tanker
– her bidrar alle på ulikt vis til beste for «Den store skjønnheten» - måltidsopplevelsen.
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2 grupper har ansvaret for middag: Dramaturgi, presentasjon, dynamikk, estetikk, innhold:
mat og drikke
o 1 gruppe handler råvarer, vin, planlegger produksjon
o 1 gruppe pynter bord, rom. Planlegger gangen i måltidet, innslag og historier
o Foto og tekst skal inn i boken: «Måltidet i Piemonte» på nett.
o Måltidets filosofi formuleres og fremføres
2 grupper og planlegger – samt sørger for lunsj på restaurant og utflukt (inneholdene
vinsmaking, omvisning, byvandring, marked el).
o Det lages en restaurantanmeldelse av lunsjmåltidet
o Lages en reiseskildring (for eksempel foto og tekst) relatert til
opplevelsen/måltidet/området
TIL SLUTT: Hva er verdifullt ved dette? En formulering av måltidets «verdi».

Lurer du for eksempel på dette:
Når skjer dette neste gang? Datoer: 1.-3. oktober 2015: 2 hele dager +mulighet for en ekstra dag
med utflukt og vinsmaking.
Hvordan melder jeg meg på? send en epost til cascinagentile@live.no
Hva koster det? 500,- pr pers + reise, opphold, utgifter til råvarer og utflukter (dag 3, har egen pris)
Hvordan kommer jeg meg dit? Ryanair til Bergamo eller Norwegian til Milano eller Nice. Så leiebil
derfra. (Lurt å koordinere med flere)
Hvor skal jeg bo? – du kan bo i huset vårt for 350,- pr pers pr natt (førstemann til mølla) eller på
Cascina Crocetta eller La Carlotta

"MÅLTIDET I PIEMONTE" er samlende for vår filosofi knyttet til huset og de møtene og
opplevelsene vi ønsker å skape for og sammen med deg og de du ønsker å ta med deg dit, eller
møte i huset.
Vi ønsker å dele vår entusiasme for områdets råvarer, retter og viner. Vi ønsker å bidra til de
gode samtalene rundt bordet, entusiasme og ny kunnskap rundt gryter og panner. Vi ønsker å
dele opplevelsen av mat tilberedt her og nå - for deg og meg - over åpen flamme eller i en
steinovn, i gryter og panner, i komfyr og på benker, på vårt velutstyrte kjøkken.
Om morgenen forberedes måltidet i fellesskap - råvarer bringes inn fra markeder eller
spesialforetninger - eller kommer fra naboens store tilfang av grønnsaker og frukt. Vi finner frem
vinene som ble kjøpt hos produsenten i går - eller kjøpes hos slakteren som også har et flott
utvalg av vin.
Rundt bordet, utover kvelden, fortelles historiene og opplevelsene knyttet til dagens gjøremål;
noen har vært på vinsmaking, noen har vært på utflukt til en av de idylliske landsbyene i
nærheten, noen har gått tur i vinmarkene og noen har syklet til en av de mange restaurantene i
området for å nyte en bedre lunsj. Andre har ligget ved bassenget eller lest en bok under taket på
terrassen.
Det hender også at alle i huset har jobbet med utvikling og skapelse av et nytt prosjekt, mens de
har sendt verten og vertinnen ut for å skaffe varer til dagens måltid, som skal nytes i fellesskap
når arbeidet med prosjektet er avsluttet for dagen.
Mulighetene er mange, og sikkert er det at vi får enda flere ideer når dere kommer hit og fyller
huset med glade stemmer og forfølger ønskene om nye opplevelser som skal prege menneskene
og dagene i Cascina Gentile...
Om dere reiser dit alene og leier huset uten oss – eller ønsker at vi skal bistå i planlegging – eller
både planlegging og gjennomføring, så tror vi uansett at måltidet er viktig for å kjenne på
kvalitetene i huset, området og det du kan få ut av et besøk hos oss.

