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MMA I GOTOWANIE. SPOTKANIE Z JOANNĄ JĘDRZEJCZYK I JANKIEM
PASZKOWSKIM W BONARCE
Już 5 czerwca o godz. 18:00 w Empiku w Bonarce dojdzie do wyjątkowego spotkania. Joanna
Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, i Janek Paszkowski, mistrz kuchni, opowiedzą o wspólnym projekcie –
książce „Jedz, śmiej się i walcz”. Będzie smacznie i na wesoło.
Pochodzą z dwóch odmiennych świat. Joanna Jędrzejczyk jest mistrzynią mieszanych sztuk walki ze
światowymi sukcesami. Janek Paszkowski z kolei zajmuje się zawodowo gotowaniem. Pierwsze kroki
stawiał w programie MasterChef, a potem uwiódł zdjęciami swoich potraw samego Jamiego Olivera. Co
ich połączyło? Pasja do jedzenia i gotowania.
Wspólnie przygotowali książkę ̨ o radości gotowania i jedzenia oraz pożytkach płynących z pozytywnej
motywacji. Asia jest autorką motywujących felietonów, Janek sfotografował i wystylizował przygotowane
przez siebie potrawy.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości
komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych
portfeli
nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący
pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków
edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.

Informacje: Plus Communication, ul. Ossowskiego 3a, 30-656 Kraków
Paweł Baryś, e-mail: p.barys@pluscommunication.pl

1

