Kedves leendő Sajtkészítők!
Elsődlegesen levélben már elküldtünk a tanfolyammal kapcsolatos elgondolásunkat. Ezt mégegyszer
nem írjuk le.
A tanfolyam menete:
1. A tanfolyam időbeosztása a délelőtt folyamán nagyon szoros, ezért kérünk mindenkit, hogy
legkésőbb 08:45 órára érjen ide! 09:00 órakkor mindenképpen kezdünk.
2. A szokásos protokoll elmarad, rövid bemutatkozás és sajtkészítéssel kezdünk. Pár mondatos - rövid
- felvezetés után állunk neki a félekmény sajtnak. Az előkészületek lezajlanak itt helyben az
érkezésetek előtt, el lesz mondva, hogy mi történt addig. Mivel tejet melegíteni mindenki tud, így ezt
külön nem mutatjuk be :)
3. A sajtkészítés kétszer négy fős csoportokban történik. Mindenki - csoportonként - bejön a
sajtkonyhába, a mi szentéllyünkbe. Belenyúltok az alvadákba, kitapintjátok, megillatozzátok
(szagoljátok) kiszeditek a nagy edényből, csepegttitek, sózzátok és formázzátok.
4. A formázás után 15 perccel fordítjuk a formába rakott alvadékot.
5. A félkemény sajt készítésének érdemi része összességében kb. kettő órát vesz igénybe. Ez idő alatt
a sajtkponyhában, illetve a melléképületben tartózkodunk.
6. A sajt elkészítését követően egy ebédre kerül sor, kötetlen elbeszélgetéssel.
7. Ebéd után a sajtokat megfordítjuk, majd elhagyjuk a sajtkonyhát.
8. A tanfolyam szakmai része fog folytatódni a powerpointtal egybekötött előadással. Témakörök:
- a Felgyői Kecskesajt bemutatása, összekötve marketingel. Ezt egyben motíváiós tréningnek is
szánjuk.
További nagyon fontos részletek itt:
http://felgyoikecskesajt.hu/sajtkeszito-tanfolyam/
Ami kötelező:
- fehér póló vagy köpeny, tiszta ruházat
- tiszta papucs, amit csak a sajtkonyhába viselünk.
- basseball sapka vagy egyéb fejfedő, hosszú hajat kérjük hátul összekötni
- betegség esetén a megjelenéstől eltekintünk: élelmiszerről van szó csak egészséges ember
érintkezhet vele.
- kipihenten érkezni
- sajtkészítés ideje alatt a dohányzást kérjük felfüggeszteni (délelőtt 09:00 órától 11:30 óráig)
- higiéniai szabályok betartása
- háziállatok elhelyezésére - kutya, macska - nincs lehetőség.
- Szállás foglalásban igény esetén tudunk segíteni, ezt előre külön jelezni kell.
A nap folyamán elhangzottak rögzítésére van lehetőség (diktafon, fotó, jegyzet készítése)

A nap költsége/ára: 15.000.-Ft. /fő + ebéd (1.500.-Ft/fő) vega ételre is van mód, illetve egyéni
kéréseknek eleget teszünk
Ui.: felmerülő kérdéseket e-mailben lehet feltenni.
Parkolási hely van. A kocsik biztonságos helyen állnak.
Marketing: a http://felgyoikecskesajt.hu/sajtkeszito-tanfolyam/ aloldalt mindenki figyelmesen
olvassa végig. Kötelező!!! Ha kell többször is! Hogy miért? Mert a lényeg benne van, a másik okát
elmondjuk a helyszínen.... :)
A tanfolyam pontos helye: 6645 Felgyő, Gedehalmi út 6.
http://felgyoikecskesajt.hu/kapcsolat/
Kérjük, hogy ezt is mindenképpen nyissátok meg és nézzetek rá, hol is van helyileg. Google térkép
segít. Könnyen ide lehet találni.
Szeretettel Várunk Mindenkit!
Felgyő, 2018. kmft.
Tisztelettel: Veres Zoltán és Márton Magdolna
Felgyői Kecskesajt Team
Telefonos elérhetőség 0670/330-9773 -Veres Zoltán

És a meglepetés részeként a lágysajt és a joghurt készítésének alapjait is átvesszük. :)

