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"Święta Bożego Narodzenia są po to, żeby się nauczyć miłości do   
najbliższych.Święta Bożego Narodzenia to święta w rodzinie - święta
dobrych życzeń". (ks. Jan Twardowski)
            Wesołych Świąt wszystkim życzy redakcja "Gastromaniaka"

_______________________________________

                  JARMARK ŚWIĄTECZNY 
_______________________________________
1 grudnia 2017 r. Zespół Szkół Ekonomiczno –
Usługowych po raz dziewiąty zaprosił
wszystkich chętnych na DRZWI OTWARTE
SZKOŁY – JARMARK ŚWIĄTECZNY Jarmark
cieszył się dużym zainteresowanie uczniów oraz
lokalnej społeczności szkoły.
Klasy przygotowały stoiska, na których można
było podziwiać własnoręcznie wykonane ozdoby
choinkowe, stroiki i stajenki świąteczne, oraz
prawdziwe domowe ciasteczka na świąteczny
stół.

_______________________________________

W trakcie trwania Jarmarku można było uczestniczyć w
wielu imprezach takich jak:

Mistrz pakowania;
Prezentacja uczniowskich plastycznych prac
konkursowych;
Pokaz mody świątecznej;
Śnieżynka;
Wieża z prezentów;
Łakomczuszek;
Prezentacja stołów świątecznych;

Dodatkowo gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli zwiedzić
szkołę i porozmawiać z doradcą zawodowym na temat
kierunków kształcenia i dopasować je do swoich
zainteresowań.
_______________________________________________
                                                                       (zseu)
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________________________________________
     Oj dzieje się, dzieje w naszym mieście.
Świąteczny nastrój udziela się już chyba
wszystkim. Wszędzie widać dekoracje
bożonarodzeniowe, migocące lampki na ulicach i
w sklepach, a cichutko sącząca się muzyka "Last
Christmas" z głośników sygnalizuje, że święta tuż
tuż. Po ulicach przemykają szybko ludzie
wciskając głęboko w szale zmarznięte nosy,
niosąc siatki z prezentami. Jest pierwszego
grudnia.
     Jest miejsce w Rybniku, gdzie od samego
rana jest wyjątkowo gorąco i jasno jak na tę porę
roku. W samym sercu miasta, w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych rozpoczyna się
właśnie Jarmark Świąteczny. Do szkoły szybkim
krokiem wchodzą uczniowie przynosząc ze sobą
duże pakunki. Jest głośno i gwarno. Kolędy płyną
z głośników. Największe zamieszanie dzieje się
na szkolnej auli. To tu powstają świąteczne
kramy, na których pojawiają się własnoręcznie
wykonane ozdoby choinkowe, stroiki i stajenki.
Młodzież z wypiekami na twarzach spieszy się,
żeby wszystko było gotowe na otwarcie jarmarku.
Nadchodzi TA chwila – rozpoczęcie. To już.
Pierwsze napięcie spada z uczniów szkoły.
Zaczynamy, kramy otwarte !!! Do szkoły
przychodzą goście, przemierzają stoiska
uczniów, rozmawiają z nimi i robią świąteczne
sprawunki. Nie wiadomo skąd pojawia się
mnóstwo Mikołajów, Śnieżynek i innych
świątecznych skrzatów. Rozpoczynają się
konkurencje klasowe. Oj, będzie się działo ! Kto
najlepiej zapakuje prezent ? Kto najszybciej zje
świąteczne ciastko ? Która wieża z prezentów
będzie największa ? Która Śnieżynka będzie
najpiękniejsza? Jakie są najnowsze świąteczne
trendy modowe ? Tłumów odwiedzających szkołę
jest coraz więcej. Mam wrażenie, że są wszędzie.
Zwiedzają całą szkołę, wchodzą do otwartych
klas, rozmawiają pijąc kawę w kawiarence przy
pysznych ciastach. Ogromne wrażenie robi
zimowa kraina lodu. I jeszcze ten rozchodzący
się po szkole wspaniały zapach piernika...
     Już jest wieczór. Cichnie muzyka i gwar.
Dzień powoli się kończy. Kończy się też jarmark.
Ale najważniejsze, że niedługo święta. Czekam
na nie. A następny jarmark już za rok. Na niego
też czekam.

                                               (ks)
________________________________________

                   W   rybnickim   "Ekonomiku"  zapachniało   świętami ...
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______________________________________
     14 grudnia 2017r. w ZSE-U w Rybniku odbyły
się niezwykle kreatywne i inspirujące warsztaty
kulinarne. Uczniowie klas gastronomicznych
mieli okazję gotować ze znakomitym Szefem
Kuchni Pawłem Kaczmarkiem i utalentowanym
kucharzem Mateuszem Sobeczko z restauracji
„Stadionova” z Tych. Paweł Kaczmarek to nie
tylko świetny Szef Kuchni i doradca kulinarny, ale
przede wszystkim pasjonat smaku otwarty na
nowe doświadczenia, uczestnik wielu staży
kulinarnych, w tym w restauracjach
odznaczonych gwiazdką Michelin. To również
finalista ogólnopolskich konkursów kulinarnych i
członek Śląsko-Jurajskiej Grupy Qulinarnej, a
także promotor regionalnych smaków i partner
akcji "Slow Food Polska". Prowadzone przez
niego restauracje mogą pochwalić się
odznaczeniami przewodnika Gault&Millau Polska.
Razem z Szefem gotował kucharz Mateusz
Sobeczko. Jego największą pasją jest gotowanie,
a ulubiona kuchnia - francuska. Mateusz jest
absolwentem rybnickiego Ekonomika, do którego
często wraca, by zarażać innych swoja pasją. 
      W bardzo twórczej atmosferze powstały trzy
przepyszne dania. 

______________________________________

Wspólna praca

Głównym produktem dzisiejszych zajęć były
potrawy z perliczki. Jako pierwszą na przystawkę
serwowano krokiet z rillette z perlicy z pieczonym
ziemniakiem i oliwą szczypiorkową. Na danie
główne podano pierś z perlicy sous-vide w
zielonej kruszonce z czarną soczewicą,
karmelizowanymi żółtymi burakami i puree z
marchwi. Na zakończenie wspólnego gotowania
zaserwowano słodziutkie czekoladowe praliny.
Było baaaaardzo smacznie! 

Serdecznie dziękujemy za fantastyczne
wspólne gotowanie !             
                                                             (JJ)

Serwis w wykonaniu Maćka Rady Szefa....bezcenne

:)

Ekipa :)

Przepiórka w doborowym towarzystwie

Propozycja podania

                   Warsztaty gastronomiczne z restauracją "Stadionova"
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_______________________________________
      SZKOLNE KONKURSY ŚWIĄTECZNE
_______________________________________
     Jak co roku, przed świętami w naszej szkole
odbywają się tematyczne konkursy. W tym roku,
uczniowie brali udział w dwóch konkursach:
potraw i stołów Bożonarodzeniowych.
W konkursie "Potraw Bożonarodzeniowych"
wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce : Dominika Baluch z klasy II TG
II miejsce : Julia Kacprzak z klasy II TG
III miejsce : Tomasz Hyży z klasy I TŻ.

_______________________________________

Specjalne podziękowania kierujemy do naszych
absolwentek, które w tym roku zasiadły w jury i
dokonywały oceny potraw : Zuzannie Sałbut,
Zuzannie Kluba, Weronice Skorupa i Martynie
Bernat.
W konkursie"Stołów Bożonarodzeniowych"

I miejsce zajęła Alicja Motyka z klasy III TG
II miejsce zajęła Julia Sęp z klasy I TG
III miejsce zajęła Nikola Sierpińska z klasy
I TG.

         Dziękujemy wszystkim uczniom za  
        zaangażowanie i wspaniałą atmosferę !

Stół świąteczny

Domki z piernika Uczestnicy i organizatorzy konkursów

Potrawy konkursowe

_____________________________________
     ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA SENIORA
_____________________________________
    
     Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas
wzajemnej pomocy, życzliwości i okazywania
miłości wszystkim ludziom. Uczniowie ZSE-U po
raz kolejny pokazali wielkie serce i włączyli się w
charytatywną akcję Fundacji "Puls Med BLISKO
CIEBIE", która zorganizowała akcję "Świąteczna
Paczka dla Seniora".
      Tak jak w poprzednich latach młodzież
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Rybniku upiekła specjalnie dla starszych i
samotnych ludzi ciasteczka świąteczne na ten
wyjątkowy czas. Słodkości te były nie tylko
częścią paczki żywnościowej, ale przede
wszystkim sygnałem dla obdarowanych, że w
samotności i ciężkiej chorobie mogą liczyć na
pamięć i uwagę młodego pokolenia.

_____________________________________

_______________________________________

                    WESOŁYCH ŚWIĄT
                  BOŻEGO NARODZENIA !!!
_______________________________________

Pakujemy paczki

Ciasteczka już gotowe

                        Świąteczne zamieszanie w naszej szkole :)
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