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Dodaj komentarz

"Artysta w Kuchni" odcinek 3. Tak
gotuje Andrzej Wrona, mistrz świata
w siatkówce! [WIDEO+ZDJĘCIA]

Gościem kolejnego odcinka programu "Artysta w Kuchni" był Andrzej Wrona, siatkarz
reprezentacji Polski mistrz świata w siatkówce. Zobacz, co ugotował siatkarski mistrz świata.

Marco Ghia, szef Akademii Kulinarej Whirpool zaprosił do wspólnego gotowania kolejnego
wyjątkowego gościa, mistrza świata w siatkówce, zawodnika AZS Politechniki Warszawskiej,
Andrzeja Wronę. W przerwie między przygotowaniami do kolejnego sezonu siatkarz znalazł czas,
by odwiedzić Marco w jego kuchni i wspólnie z nim przygotować jedno, szczególne danie. 

Mistrzowska kuchnia 

Codzienne treningi oraz przygotowania do meczów wymagają specjalnej diety. Andrzej zdradził, że
w jego jadłospisie nie brakuje przede wszystkim drobiu i warzyw. Dlatego też, wspólnie z szefem
Akademii Kulinarnej Whirlpool, przygotował faszerowane masłem ziołowym piersi z kurczaka w
chrupiącej panierce. Na talerzu towarzyszyła im sałatka z pomidorów koktajlowych i szpinaku. To
niezwykle proste i smaczne danie można przygotować nawet w przerwie meczu polskich siatkarzy.
A to duże ułatwienie w kuchni, nie tylko dla aktywnych sportowców. 

zobacz więcej

12:40 Nowe biurowce i parking przy
skrzyżowaniu marszałków [WIZUALIZACJE,
zdjęcia]

12:39 LA BAMBOLA PIASECZNO KUCHENNE
REWOLUCJE [MENU, OPINIE]

12:36 W ŁKS może zabraknąć Radionowa

12:28 Niebezpieczne drogi w Europie. Jak wypada
Polska?

12:28 W Widzewie emocje rosną

Plebiscyt Najfajniejsza
szkoła podstawowa,
przedszkole i żłobek 2017

Artysta w kuchni,
odcinek 2: zobacz, co
przyrządziła Joanna
Chacińska!

Kobieta Przedsiębiorcza
Województwa Łódzkiego
2016 – start głosowania

POLECAMYPOLECAMY

 dostarczone przez

plista

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI Z ŁODZI I REGIONUZ ŁODZI I REGIONU

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI Z KRAJU I ŚWIATAZ KRAJU I ŚWIATA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANENAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANENAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

PRZECZYTAJ TAKŻEPRZECZYTAJ TAKŻE

Przywłaszczyła pieniądze z
bankomatu. Policja prosi o
pomoc...

Krótka historia transakcji w
autokomisie. Ku
przestrodze...

"Kobieta za kółkiem? Phi..."

Smutna wiadomość dla
fanów serialu "Świat
według...

 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

GŁOSUJGŁOSUJ

SONDASONDA

Czy sklepy powinny być otwarte w święta?

Przejdź do galerii

1/4

http://www.expressilustrowany.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/wideo-film/
http://www.expressilustrowany.pl/najwazniejsze/
http://www.expressilustrowany.pl/motofakty/
http://www.expressilustrowany.pl/reportaze/
http://www.expressilustrowany.pl/plebiscyty/
http://www.expressilustrowany.pl/sport/
http://www.expressilustrowany.pl/dziewczyna/
http://plus.expressilustrowany.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063/#
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063/#
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063/#
http://www.expressilustrowany.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063/#dodaj-komentarz
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/g/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063,23176385/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/g/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063,23176385/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/g/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063,23197354/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/g/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063,23197360/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/g/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063,23176385/
http://www.expressilustrowany.pl/aktualnosci/
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/nowe-biurowce-i-parking-przy-skrzyzowaniu-marszalkow-wizualizacje-zdjecia,11932920/
http://www.expressilustrowany.pl/magda-gessler-kuchenne-rewolucje/a/la-bambola-piaseczno-kuchenne-rewolucje-menu-opinie,8974479/
http://www.expressilustrowany.pl/sport/a/w-lks-moze-zabraknac-radionowa,11933048/
http://www.expressilustrowany.pl/motofakty/aktualnosci/a/niebezpieczne-drogi-w-europie-jak-wypada-polska,11932998/
http://www.expressilustrowany.pl/sport/a/w-widzewie-emocje-rosna,11933016/
http://www.expressilustrowany.pl/aktualnosci/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-odcinek-3-tak-gotuje-andrzej-wrona-mistrz-swiata-w-siatkowce-wideozdjecia,11925063/www.expressilustrowany.pl/aktualnosci/
http://www.expressilustrowany.pl/forum/
http://www.expressilustrowany.pl/forum/
http://www.expressilustrowany.pl/plebiscyty/a/plebiscyt-najfajniejsza-szkola-podstawowa-przedszkole-i-zlobek-2017,11822399/
http://www.expressilustrowany.pl/przepisy-kulinarne/a/artysta-w-kuchni-co-przyrzadzila-joanna-chacinska-z-zespolu-bisquit-zobacz-2-odcinek,11905892/?utm_source=ser-ppg&utm_medium=boks-autopromo&utm_content=odcinek-1&utm_campaign=artysta-w-kuchni
http://www.expressilustrowany.pl/plebiscyty/a/kobieta-przedsiebiorcza-wojewodztwa-lodzkiego-2016-start-glosowania,11869486/
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38394&widgetid=27071&itemid=358196709&campaignid=0&position=4&redirect=1&bv=_0_ZVELagUxCLxOFyQ4_u3Zevhq3qO0NAvRNRMzMxJRasFJks3CCUziMEERSZRNmIR0FgheAAdTtmuTNRsTiDBZVoj35GVchSAo8dzV0rYpp6rMLx9V66ovPoCWcJ-DowfMux8-5wPP55SYS5wvrocO_uPk-ZRXF-Tiaoi7Lw4vnL2BD46ZxL7FPx_2YAnCmXUYtneHGyHYu0bLeJIjOlDRy30gLDG6iAbHm0hu-Z5dNbmaIekeQeSmYa6ec9aJcJkWUqnbO-Di5I-4k94deIXOUMtx0tXiNt-n0TXO37g-8y1Kmo7XAp4w1UEss7DsmHHqEE6Khd5pSIVH6-3Iv8emouMx03shhGe2tcnQhKwL4iNiWJVn7txHWrH8Hb8wklUaOgPvbw
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38394&widgetid=27071&itemid=357958803&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_ZVELagUxCLxOFyQ4_u3Zevhq3qO0NAvRNRMzMxJRasFJks3CCUziMEERSZRNmIR0FgheAAdTtmuTNRsTiDBZVoj35GVchSAo8dzV0rYpp6rMLx9V66ovPoCWcJ-DowfMux8-5wPP55SYS5wvrocO_uPk-ZRXF-Tiaoi7Lw4vnL2BD46ZxL7FPx_2YAnCmXUYtneHGyHYu0bLeJIjOlDRy30gLDG6iAbHm0hu-Z5dNbmaIekeQeSmYa6ec9aJcJkWUqnbO-Di5I-4k94deIXOUMtx0tXiNt-n0TXO37g-8y1Kmo7XAp4w1UEss7DsmHHqEE6Khd5pSIVH6-3Iv8emouMx03shhGe2tcnQhKwL4iNiWJVn7txHWrH8Hb8wklUaOgPvbw
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=38394&widgetid=27071&itemid=356841971&campaignid=254330&bucketid=0&rh=58db97d3a3b266.00394081&lh=58db97d3b41381.92425814&bv=_0_XVILjuUgDLvOVopQnJDfO9scfk37dubttBWkiTEBW0TKGyFWuneGQMUC29Ailr05MRDnA0E0oKlSEz6yR7cKRMCoOi2GcW_tRgpclGu9fTbT5W781YXYnpgvXbstt6-lfOMesdafCwsziuYPlq3RZZuRsobLFlhB5bpT8VO7Xv8WFrkxXupvlPsHjJya_OLZmLXvnUneXjF2lmH5_mS3p1_7aPyGQNng6fYB-vXyB7CfNhD-QP03dF-v_UZ8Y6NuLH5j43rFG9HfvPUcb3Th53SOpoBPBR-VowVC1SnGxEzGFqTGNGWj_EV9E51zZCJELSmhCHF6AquTvmvwNq0jL6wiMkWOqDs8irUpZBgprMsPdyIsJC6LEL9H4Jmm0nfRNLyCvMnP1pimye75WErvpNV22sqgnJgl4nSWuybpXGfDJXmgt_GsM3L8ZtRPh7o571Xl_YBeoI37BGwTdm7BgodgVx1Vx-I8Wqv973RT0GE2cHp7_gI&tend=1490815059&crc=e5f8ebbcff83a140276a324d90bb67cd
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38394&widgetid=27071&itemid=354633255&campaignid=0&position=2&redirect=1&bv=_0_ZVELagUxCLxOFyQ4_u3Zevhq3qO0NAvRNRMzMxJRasFJks3CCUziMEERSZRNmIR0FgheAAdTtmuTNRsTiDBZVoj35GVchSAo8dzV0rYpp6rMLx9V66ovPoCWcJ-DowfMux8-5wPP55SYS5wvrocO_uPk-ZRXF-Tiaoi7Lw4vnL2BD46ZxL7FPx_2YAnCmXUYtneHGyHYu0bLeJIjOlDRy30gLDG6iAbHm0hu-Z5dNbmaIekeQeSmYa6ec9aJcJkWUqnbO-Di5I-4k94deIXOUMtx0tXiNt-n0TXO37g-8y1Kmo7XAp4w1UEss7DsmHHqEE6Khd5pSIVH6-3Iv8emouMx03shhGe2tcnQhKwL4iNiWJVn7txHWrH8Hb8wklUaOgPvbw
http://www.plista.com/pl


Nie tylko sport się liczy 

Pomimo wielu godzin spędzanych na doskonaleniu umiejętności, siatkarski mistrz znajduje także
czas na działalność charytatywną. Podczas wspólnego gotowania opowiedział on Marco między
innymi o swoim zaangażowaniu w pomocy dzieciom z Instytutu Matki i Dziecka. Siatkarz zdradził
także, że na potrzeby zbiórki pieniędzy wspólnie z fundacją Herosi na jedną noc wcielił się w rolę…
warszawskiego taksówkarza. 

Sportowy Tinder 

To jednak nie jedyne dziedziny, w których realizuje się Andrzej. Jest on także autorem
smartfonowej aplikacji “Together – Let’s meet”, dzięki której możemy poznać osoby o podobnych
zainteresowaniach i spotkać się, by na przykład, wspólnie pobiegać. Choć nazwano ją potocznie
“Tinderem sportowym”, z jej pomocą możemy nie tylko znaleźć znajomych na wspólny trening, ale
także obiad, kino, czy wypad do teatru. Wystarczy, że osoba zainteresowana danym wydarzeniem
znajduje się w naszej okolicy i potwierdzi chęć spotkania. 

Mistrz świata 

Andrzej Wrona zaczynał karierę jako wychowanek KS Metro Warszawa. Był zawodnikiem SKF Legia
Warszawa, AZS Częstochowa, grał także na pozycji środkowego w PGE Skra Bełchatów. Od sezonu
2016/2017 jest zawodnikiem AZS Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku, wraz z reprezentacją
Polski pokonał drużynę Brazylii i wywalczył złoty medal mistrzostw świata w siatkówce. 

Prowadzącym program był jak zwykle Marco Ghia, ekspert kuchni włoskiej oraz szef Akademii
Kulinarnej Whirlpool, który zdobywał doświadczenie pracując w najlepszych restauracjach na
całym świecie. Często prowadzi on także konkursy i wydarzenia kulinarne, na wielu występując w
roli jurora. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Artysta w kuchni, odcinek 1: Mariusz Kałagama i Walerija Żurawlewa
Artysta w kuchni, odcinek 2: Joanna Chacińska z zespołu Bisquit
Making of - zobacz, jak powstawał nasz program kulinarny!

Źródło: Strona Kobiet - "Artysta w Kuchni" odcinek 3. Tak gotuje Andrzej Wrona, mistrz świata w
siatkówce! [WIDEO+ZDJĘCIA]
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