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Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wytrwałości,
entuzjazmu do podejmowania nowych wyzwań, spokojnej pracy oraz
satysfakcji zawodowej. Wszystkim uczniom życzymy wiele radości              
i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań oraz uzdolnień. 
                                                                           Redakcja "Gastromaniaka

Warsztaty kulinarne z Kurtem Schellerem

Już niedługo półfinał ! Sukces absolwentki !

Wraz z początkiem roku szkolnego w naszej
szkole miały miejsce ważne i ciekawe
wydarzenia. Na początku odwiedził nas wybitny
szef kuchni Kurt Scheller, który przeprowadził
warsztaty kulinarne dla uczniów. Dzień później
odbył się III Kulinarny Puchar Śląska dla szkół
gastronomicznych, w którym brali udział
uczniowie z rybnickiego ekonomika.
Konkurs zakończył się niebywałym sukcesem,
gdyż to właśnie oni zdobyli puchar i I miejsce!
W tym numerze przeczytasz także o sukcesie
kulinarnym naszej absolwentki Martyny
Marcol.Na początek roku zaserwujemy także
pierwszą dawkę kulinarnego humoru.
To wszystko znajdziesz właśnie w tym numerze, 
więc odwracaj kolejne strony i czytaj ! 
                                                 Miłej lektury ! 

_______________________________________________
                          Redakcja szkolnej gazetki 
                               "GASTROMANIAK"
                            zaprasza do współpracy
                        wszystkich chętnych uczniów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p.K.Solis
_______________________________________________

                      Bierzemy udział w półfinale
                Mistrzostw Młodych Kucharzy 2016
_______________________________________________
Już 20 października br. w Warszawie odbędzie się półfinał
Mistrzostw Młodych Kucharzy 2016. Rywalizować ze sobą
będą 24 zespoły z całej Polski. Naszą szkołę będą
reprezentować: Mariusz Jasiński i Zuzanna Sałbut.
                                 Gratulujemy i trzymamy kciuki !
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           Tylko u nas:
  warsztaty z Mistrzem !

       W dniu 12 września 2016 r. odbyły się w
naszej szkole niecodzienne warsztaty kulinarne.
Uczniowie mieli okazję gotować z Mistrzem
Kulinarnym Kurtem Schellerem. Wspólnie
wykonali kilka potraw z kuchni świata.
Uczniowie sprawnie pracowali pod czujnym
okiem Szefa, uważnie słuchając jego wskazówek
i poleceń.
Szybko nawiązali wspólny kontakt i w miłej i
twórczej atmosferze wykonali smaczne potrawy:

hummus -arabska pasta z cieciorki
tabouleh - marokańska sałatka z naci
pietruszki, kuskusu, cebuli, oliwy z oliwek
aromatyzowana kminem rzymskim
minestrone - włoska zupa z warzyw
filet z pstrąga z sosem holenderskim,
ziemniaki naure ze szpinakiem
mus czekoladowy
tarta tartin z gruszkami.

Po wspólnym gotowaniu  i konsumpcji, uczestnicy
warsztatów otrzymali certyfikaty z rąk Mistrza.
Jako pamiątkę Kurt Scheller otrzymał od uczniów
swój portret wykonany przez Patrycję Rożek z
klasy III TŻ. 
 Na pewno te zajęcia będą jeszcze długo
wspominane :)Kurt Scheller przy pracy

Instrukcje Szefa :)

Dobrze wykonane zadanie Krzysiek !

Omawianie zadań do wykonania

Cenne uwagi :) Zadowolone uczestniczki warsztatów

Konsumpcja ... Podziękowanie :) Jest OK ! Potwierdza Edzia i Michasia :)

                                Gotowaliśmy 
                        z Kurtem Schellerem !
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          Wygraliśmy III Kulinarny Puchar Śląska 
                    dla Szkół Gastronomicznych !

      13 września 2016 roku w Chorzowie odbył się
finał prestiżowego ogólnopolskiego konkursu - III
Kulinarnego Pucharu Śląska dla Szkół
Gastronomicznych. 
      Do finału konkursu zakwalifikowało się tylko 6
zespołów z całego kraju. Naszą szkołę
reprezentowali; Beata Kuźnik z klasy III TG i
Mariusz Jasiński z klasy IV TŻ. 
      W trakcie prac konkursowych uczestnicy
konkursu wykonali trzy autorskie dania składające
się z przystawki, dania głównego i deseru
zawierające elementy regionu śląskiego, oparte
na wykorzystaniu sezonowych produktów.
      Potrawy konkursowe oceniało jury, złożone ze
znakomitych szefów kuchni:
Szef Komisji Konkursowej - Wiesław Ambros
Jury degustacyjne - Kurt Scheller
(przewodniczący ), Wiesław Ambros, Thierry
Ayel, Marcin Budynek, Jerzy Czapla, Szymon
Szlendak.

Jury techniczne - Sebastian Humski
(przewodniczący), Tobiasz Herman, Tomasz
Czympionka.
Wspólnie zdecydowano, że najlepsze potrawy
wykonał zespół z naszej szkoły i zdobył
zaszczytne I miejsce !!!
Zwycięzcy, oprócz różnych nagród rzeczowych
otrzymali także możliwość odbycia stażu w
restauracji z szefem kuchni Sebastianem
Humskim oraz bon w wysokości 3000 zł na
zakup sprzętu gastronomicznego dla szkoły !

        Gratulujemy Beacie i Mariuszowi !

Beata i Mariusz ze zwycięskimi daniami

Zwycięzcy !

Prezentacja dania przed jury

Podczas pracy ... Pierwszy wywiad :)Jury przy pracy

Uff ! Wydaliśmy dania !

       Mariusz Jasiński
          Beata Kuźnik 

           I miejsce !
         Gratulujemy !
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              Absolwentka ZSE-U weźmie udział 
         w półfinale Kulinarnego Pucharu Polski !

     Kulinarny Puchar Polski to jeden z najbardziej
prestiżowych konkursów kulinarnych dla
profesjonalistów. Wizytówką kucharzy, którzy
awansują do półfinału jest ogromny talent i kunszt
pracy. Jedną z tegorocznych półfinalistek jest
nasza absolwentka, szefowa kuchni restauracji
"Europa" w Rybniku - Martyna Marcol
Przedstawiamy Wam informacje, które o sobie
przekazała.
 
     Moją przygodę z gastronomią rozpoczęłam
w wieku 15 lat. Zaczynałam od stanowiska
„deserów i sałatek” w karczmie, gdzie Rafał
Grzegorzek uczył mnie podstaw. Teraz po ośmiu
latach będziemy ze sobą rywalizować.
     Ważnym krokiem w rozwoju mojej kariery
było przyjęcie stanowiska szefa kuchni, dzięki
czemu dostałam możliwość jeszcze większego
rozwoju. Wówczas, w wieku 21 lat było to dla
mnie wielkim wyzwaniem. Musiałam udowodnić,
że mimo tak młodego wieku sprostam
wyzwaniom!
     Największą inspiracją w moim życiu
zawodowym jest dla mnie oglądnie kucharzy
amatorów, którzy podchodzą do kuchni z sercem.

Mężczyzna wraca po pracy do domu
- Kochanie co dzisiaj na obiad?
- Nic.
- Ale wczoraj też nic nie było...
- tak. Bo ugotowałam na dwa dni!
_____________________________________
Żona do męża:
-Kochanie jak ci smakuje?
-Znowu chcesz się kłócić?
_____________________________________
Dlaczego blondynka gotuje zupę przy
otwartych oknach?
Bo na opakowaniu pisało, że gotuje się w
przeciągu 5 minut.
_____________________________________
Siedzi pacjent na kozetce u psychoanalityka .
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w
lodówce ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.
_____________________________________
Świeżo upieczony małżonek mówi do swojej
żony po obiedzie u teściów: 
-Nie mówię, że twoja mama źle
gotuje,kochanie... ale zaczynam rozumieć,
dlaczego zawsze się modlicie przed
jedzeniem.
_____________________________________
Dlaczego blondynki nie lubią bułki tartej?
Bo źle się ją masłem smaruje.

     W swojej pracy najbardziej lubię to, że
każdy dzień jest inny. Budowanie dania
zaczynam od wyobrażenia sobie jak ono ma
wyglądać. Wyobrażam sobie kolory, tekstury, a
później smaki.
     Najbardziej lubię gotować dla gości, którzy
przychodzą do restauracji, aby przeżyć kulinarną
przygodę. Lubię gotować dla grona znajomych i
dla rodziny. Generalnie lubię gotować dla
każdego, kto kocha jeść!
     Chciałabym nauczyć się sporządzać desery
idealne.
     Moja ulubiona potrawa to chyba kotlet
schabowy z kostką smażony na smalcu…
     Za 5 lat chciałabym pracować w swojej małej
restauracji, gdzie 12 stolików i menu sezonowe
będzie moim żywiołem. Chciałabym również, aby
nigdy nie zgasła we mnie miłość do gotowania.
     Truskawka kojarzy mi się z moją babcią,
ponieważ na każde urodziny dostawałam od niej
koszyk truskawek, które sama hodowała na małej
działce…
     W półfinale Kulinarnego Pucharu Polski
wystąpię z moim zastępcą i dobrym kolegą
Łukaszem Czarnotą.
_____________________________________

Dzięki niemu wspólne gotowanie staje się jeszcze
bardziej szalone !
     27 września na pewno będę strasznie
zestresowana! Ale zarazem i dumna. Jest to dla
nas wyróżnienie i na pewno jedno z marzeń, aby
wziąć udział w najważniejszym kulinarnym
konkursie w Polsce.
 
  (materiał pochodzi ze strony kkp.mtp.pl)
                           Pamiętajcie ! 
           27 września - trzymamy kciuki!  

Martyna Marcol

Zespół na Kulinarny Puchar Polski

Leśniczy spotyka staruszkę w lesie z
koszyczkiem grzybów: 
- Babciu przecież, te muchomory są trujące,
nie wolno tego jeść. 
- To nie do jedzenia ...to na sprzedaż...
_______________________________________
Żona z mężem w restauracji. Ona zamawia:
- Stek, pieczone ziemniaczki i lampka
czerwonego wina...
Kelner pyta:
- A warzywo?
Żona:
- Mąż zje to co ja...
_______________________________________

kawaly.tja.pl

          Dowcip 
                  kulinarny

kkp.mtp.pl
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