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Sessió 1: INDIA, amb Deepti Golani

Pakora  (verdures arrebossades amb farina de cigrons) i Chai 
(tè hindú amb llet,  cardamom i espècies)

A  més a més: un viatge virtual per a veure els millors monuments 
i ciutats de l’ India.

Sessió 2: JAPÓ, amb Mihoko Ono

Somen  (Pasta Somen) i Yasai no tempura  (tempura de 
verdures)

A  més a més:  el conte japonès de la “Grua agraïda”

Sessió 3: FILIPINES, amb Tamara Quiogue

Ensaladang kamatis, sibuyas at itlog na maalat (Amanida de 
tomàquet, ceba i ou salat) i Adobong manok at baboy   
(pollastre i porc marinat)

A més a més: supersticions i creences sobre el menjar, i les 
influències colonials en la cuina filipina.

Sessió 4: IRAN, amb Parimah Jataizadeh

Kaxkebademjan  (puré d’albergínia)

A més a més: introducció al menjar fred i calent, segons la 
cultura iraniana.

Sessió 5: XINA, amb Chao-Wen Wang

Liangban Huanggua (amanida de cogombre) i Jiaozi  
(crestes)

A  més a més: etiqueta i tabús a taula

Es lliurarà documentació i certificat d'assistència
10% de descompte per Socis de Club Casa Àsia 
10% de descompte inscrits als dos cursos, i antics

Places limitades
Informació i reserves: hominidprojectesculturals@hotmail.com

Sabors Sabors

Hi col·labora Casa Àsia

Dies: 4 , 11, 18 i 25 de març 2010
Horari: de 19.30 a 21h 
Preu: 50 € (inclou el material per alumne)
Preu per 1 sessió individual: 15€

Cal·ligrafies Cal·ligrafies

La cal·ligrafia artística té una profunda significació cultural, 
intel·lectual i estètica. En aquest curs teòric i pràctic, farem una 
ullada parcial a la cultura de quatre països d'Àsia, segons les 
visions femenines de les persones que imparteixen el curs: la 
Parimah (Iran), la Chao-wen  (Taiwan), la Mihoko (Japó) i la 
Deepti (India), i tastarem una pinzellada de la seva escriptura. 

Irán: Cal·ligrafia Persa 

Ens aproparem a la cultura iraniana per mitjà de la seva 
escriptura, coneixerem l'alfabet iranià i ens iniciarem en la 
tècnica del plomí de bambú per escriure algunes paraules. 

Xina: Cal·ligrafia Xinesa

Coneixerem com va evolucionar l'escriptura xinesa i gaudirem 
de la bellesa d'una de les escriptures més antigues del món tot 
fent pràctiques amb pinzells xinesos 

Japó: Cal·ligrafia Japonesa

Coneixerem la procedència d'alguns signes japonesos i amb un 
pinzell i tinta, aprendrem a escriure lletres “hiraganas” .

India: Cal·ligrafia Hindi

Coneixerem l'alfabet hindi amb les seves 28 consonants i 13 
vocals i aprendrem a escriure i saludar en aquest idioma.

Dies: 16 i 23 de febrer, 2, 9 i 16 de marc
Horari: de 19:00 a 21:00h
Preu: 70 € (inclou tot el material i els ingredients dels plats)
Preu per 1 sessió individual: 20 €

alumnes de Sabors d'Àsia
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