GASTRO JUNIOR 2015

Prestižní soutěž a zároveň
mezinárodní mistrovství ČR pro
střední gastronomické školy v oborech
kuchař, číšník a cukrář
Brno 15. – 17.1. 2015

Jan Sajewicz se umístil na 7. místě z celkového
počtu 28 soutěžících v této nejvyšší soutěži v ČR
pro mladé kuchaře
• Jan Sajewicz – žák 3.ročníku učebního oboru kuchař
SŠGaS Liberec
• Jan Sajewicz – postoupil do této vrcholné soutěže ze
dvou předchozích regionálních kol
• Jan Sajewicz – soutěžil již v 1. a 2. ročníku a v letošním
roce dosáhl svého nejlepšího umístění mezi naší mladou
nastupující kuchařskou elitou
• Jan Sajewicz – chtěl být kuchařem
již od svých 10ti let a je talentem,
kterého kuchařina opravdu baví

Význam této prestižní soutěže mladých
talentů v gastronomii podtrhuje záštita
• Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
• Ministerstva pro místní rozvoj
• Prezidenta ACK ČR – Bc. M. Kubce

Jak soutěž probíhala?
• V letošním roce proběhla soutěž národního kola
novou formou – tzv. Black Box (tajný koš)
• Každý soutěžící si před vlastní soutěží vylosoval
box se surovinami – 1 druh masa a 4 další
hlavní suroviny
• Soutěžící musel během 20ti minut sestavit
technologický postup s názvem pokrmu a poté
během následných 45ti minut celý pokrm pod
dohledem odborné komise připravit

Co si Jan Sajewicz vylosoval a co
připravil v soutěži?
• Vylosované suroviny – kuřecí prsa s kůží,
zázvor, jablka a ricotta
• Následně připravil – kuřecí kapsu plněnou
ricottou a pažitkou, jablkové pyré se zázvorem,
restovanou zeleninu na másle, masové krokety v
mandlové krustě a žemlový knedlík

Blahopřejeme k úspěchu ve velké
konkurenci
• Úspěch ale předcházel nejen talent a nadání soutěžícího Jana
Sajewicze za SŠGaS Liberec, ale i jeho píle a kreativita při přípravě
před samotnými soutěžemi a zároveň i jeho vztah k práci na
odborném výcviku
• Organizace soutěží je pro žáky odborných škol skvělým odrazovým
můstkem pro jejich budoucí uplatnění na profesním trhu práce
• Ještě jednou soutěžní pokrm, který obstál ve velké konkurenci

