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Konkurs świąteczny 
"Stół pięknie nakryty"

Konkurs

Oceniane były
następujące
elementy: prawidłowy
dobór zastawy
stołowej, ułożenie
zastawy zgodnie z
przyjętymi
zasadami,
zgodność z
tematyką i
wytycznymi
konkursu,
pomysłowość i
oryginalność przy
zastosowaniu
elementów
dekoracyjnych na
stole, ze
szczególnym

uwzględnieniem 
materiałów i wkładu
własnego,
elegancja i estetyka
stołu oraz dobór
menu i forma karty
menu.
Pierwsze miejsce
zajęły Ewelina
Niezgoda i Joanna
Rempega z klasy
IV e T, miejsce
drugie Iwona
Wyrobek i
Karolina Zelent z
klasy IV d T,
natomiast miejsce
trzecie Oliwia
Filipowska i
Zuzanna Gajda z
klasy III a T.

Wyrożnione zostały
zespoły z klas I eT
- Adrianna
Piątkowska i
Joanna Sochańska,
z II e T Paulina
Górnicz i Monika
Banach, a także z
III a T - Klaudia
Putkowska i
Honorata
Mazurkiewicz oraz
Angelika Rogowska
i Katarzyna Pojda.

Uczniowie klas
hotelarskich i
gastronomicznych
zachwycili jury
konkursu "Stół
pięknie nakryty" -
kolorystyczne
trendy w dekoracji
stołów na Boże
Narodzenie”.

Zadaniem 2-
osobowych
zespołów było
przygotowanie
stołu
świątecznego

na dwie osoby
oraz
zaprezentowanie
przygotowanej
wcześniej karty
menu z propozycją
potraw
świątecznych. 
Konkurs został
zorganizowany
przez nauczycieli
przedmiotów
zawodowych -
panią Ciuksę-
Macoń i panią
Antończyk.
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KONKURS ŚWIĄTECZNY 
- FOTOREPORTAŻ
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WYCIECZKA KLASY 2DT
DO PSZCZYNY

Pszczyna

Restauracja wystrojem i aurą przenosi do świata
fantastyki naukowej. Jej wnętrza nawiązują do epoki
wiktoriańskiej widzianej oczami Juliusza Verne i
Herberta George'a Wells’a. Restauracja oferuje przede
wszystkim dania kuchni europejskiej, przygotowane w
oparciu o nowe trendy kulinarne jak np. technika sous
vide (próżniowe gotowanie w niskiej temperaturze
mające na celu zachowanie wartości odżywczych,
soczystości oraz naturalnego koloru produktu) i
akcenty gastronomii molekularnej. Szef kuchni wraz z
zespołem proponuje sezonowe menu a’la carte,
atrakcyjną ofertę lunchową oraz dwa rodzaje menu
degustacyjnego.

To już druga wizyta uczniów klas gastronomicznych w
restauracji, gdzie zostali zapoznani nie tylko z
wnętrzami sali konsumenckiej przez panią kierownik,
ale także z częścią magazynową i produkcyjną, gdzie
kucharze omówili przygotowywane potrawy, a także
wykorzystywane podczas ich produkcji urządzenia
gastronomiczne. Serdecznie dziękujemy za miłe
przyjęcie i liczymy na dalszą współpracę, także
podczas praktyk zawodowych.
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KONKURS - DESER Z JABŁKIEM 
I PIERNIKIEM W ROLI GŁÓWNEJ

I miejsce za płonący deser „Jabłkowe trio” wywalczyli uczniowie
klasy II A ZSZ Mateusz Ożana i Dawid Pustelnik.
II miejsce za bardzo smaczną i chrupiącą „Jabłkową rozkosz „
otrzymały dziewczyny również z klasy II A ZSZ Natalia Hampel i
Dominika Martyn.
III miejsce za piękną, cytrynowo – piernikową choinkę uzyskały
dziewczyny z klasy II D T Aleksandra Ledwoń i Angelika Imiela.
Uczennice klasy I D T Ewelina Marcol i Ewelina Glac zostały
wyróżnione za swój wyjątkowy „Piernik ze złotym nadzieniem”.

2 grudnia w naszej szkole
odbył się pierwszy w tym
roku szkolnym konkurs

gastronomiczny pod
tytułem „Jesienny deser z
jabłkiem i piernikiem w roli

głównej”. W konkursie
wzięło udział dziewięć

dwuosobowych zespołów,
z których każdy

przygotował
niepowtarzalny i

wyjątkowy deser z jabłka i
piernika wykorzystując

przyprawy otrzymane od
sponsora konkursu Firmę

Prymat.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie uczniowie
otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsora
konkursu Firmę Prymat, a wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani zestawem przypraw tej samej firmy.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział w konkursie, zwycięzcom i wyróżnionym
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do licznego
udziału w następnych gastronomicznych konkursach.
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