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Da Grasso dla przedszkolaków 

Restauracje Da Grasso zapraszają wszystkie dzieci na niezapomnianą kulinarną przygodę, 

czyli warsztaty z samodzielnego przygotowywania pizzy „Mały Kucharz”. W trzech łódzkich 

lokalach Da Grasso najmłodsi miłośnicy najpopularniejszego włoskiego dania mogą 

własnoręcznie wykonać smaczną pizzę, a w nagrodę otrzymać dyplom i medal „Małego 

Kucharza”.  

Mały Kucharz to nowa propozycja Da Grasso 

dla najmłodszych. Polega na samodzielnym 

przygotowywaniu pizzy przez dzieci podczas 

wizyty w jednej z restauracji Da Grasso w Łodzi 

(przy ul. Piotrkowskiej, Zachodniej i Pabianickiej 

– w Porcie Łódź). Warsztaty cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród rodziców, którzy 

wreszcie mogą razem z dziećmi przyjść do restauracji, nie obawiając się znudzenia ze strony 

swoich pociech. „Mały Kucharz” dostępny jest także jako forma ciekawych zajęć 

edukacyjnych dla łódzkich przedszkolaków.  

 „Cieszymy się z zainteresowania naszymi 

warsztatami w przedszkolach. To z całą 

pewnością ciekawa forma edukacji 

najmłodszych. Nasze restauracje 

przystosowane zostały do przeprowadzania 

praktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży, 

dlatego z pewnością będziemy poszerzać naszą 



  

ofertę dla tych grup, tak by jeszcze chętniej odwiedzały one nasze lokale” – wyjaśnia 

Magdalena Piróg, Wiceprezes Zarządu Da Grasso Sp. z o.o.  

Wesołe przedszkolaki 

Warsztaty „Małego Kucharza” to świetna 

zabawa i jednocześnie nauka, pozwalająca 

rozbudzić w dzieciach prawdziwe talenty 

kulinarne. Podczas poprzednich warsztatów z 

udziałem grupy przedszkolnej radości nie było 

końca. Najpierw dzieci umyły rączki, ubrane 

zostały w fartuszki i zaopatrzone w wałek, 

stolnicę i ciasto. Następnie otrzymały składniki do pizzy i rozpoczęły jej przygotowywanie. 

Kiedy gotowe pizze trafiły do pieca, dzieci dostały odznaki Małego Kucharza i napoje. Na 

koniec z apetytem zjadły przygotowane przez siebie, ciepłe 

danie, podane z dwoma smacznymi sosami.  

W warsztatach udział wzięło już kilka łódzkich przedszkoli.  

Pozostałe chętne placówki prosimy o kontakt z Działem 

Marketingu Da Grasso Sp. z o.o. (marketing@dagrasso.pl) lub 

wybraną restauracją (ul. Piotrkowska 90 - tel.: 42 665 50 55, 

ul. Zachodnia 105 - tel.: 42 630 33 30 lub ul. Pabianicka 245 – 

Port Łódź - tel.: 42 298 13 01).  

Więcej informacji na stronie: www.dagrasso.pl. 

Więcej informacji o Sieci Da Grasso 

Da Grasso to największa w Polsce sieć ponad 200 pizzerii i restauracji zlokalizowanych w 144 miastach. W menu Da Grasso 

można znaleźć już nie tylko wspaniałą pizzę zawsze serwowaną z unikalnymi w smaku sosami, ale także grillowane mięsa, 

ryby, makarony, przekąski oraz sałatki i desery. Ponadto, od września 2010 dostępne będą dania kuchni meksykańskiej. 



  

Najwyższa jakość, smak potraw oraz doskonała obsługa zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, jak i 

gremia branżowe. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla sieci Da Grasso: 

• 2009 Jakość Roku 

• 2009 złoty Laur Konsumenta 

• 2008 Hermes w kategorii – sieć restauracji 

• 2008 złoty Laur Konsumenta 

• 2008 Grand Prix Konsumenta 

• 2007 złoty Laur Konsumenta 

• 2006 srebrny Laur Konsumenta 

W 2010 roku została powołana Fundacja Da Grasso, której działalność skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży 

zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Więcej informacji na temat sieci Da Grasso można znaleźć na www.dagrasso.pl 

Więcej informacji na temat można znaleźć na www.dagrasso.org 


