Sprawozdanie z konkursu na najlepszy
wigilijny kulebiak
Dnia 18 grudnia 2014 r. odbył się konkurs na najlepszy wigilijny
„kulebiak”. Organizatorami były: Iwona Pierzchała, Małgorzata Włodarczyk
i Barbara Zielińska. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do
rywalizacji stanęło 10 drużyn- łącznie 20 osób.
Konkurs odbywał się w 2 etapach. Pierwszy polegał na zgłoszeniu
konkursowego kulebiaka poprzez wysłanie receptury wraz z danymi
uczestnika na e-mail: gotuj-z-pasja@wp.pl. Zakończył się 10 grudnia 2014 r.
Drugi etap to finał konkursu podczas którego uczniowie przygotowywali
zgłoszone kulebiaki oraz prezentowali efekty swojej pracy. Czas, jakim
dysponowali wynosił 120 minut.
Konkurs na najlepszy wigilijny kulebiak oceniany był przez dwie
komisje. Jury techniczne w składzie: Małgorzata Włodarczyk i Barbara
Zielińska oraz jury degustacyjne w składzie: Sylwester Chyliński, Elżbieta
Mazurek i Katarzyna Tadejko. Pierwsza komisja oceniała m.in. zaplanowanie
surowców, zaplanowanie sprzętu potrzebnego do sporządzenia potraw,
dobieranie odzieży ochronnej, przestrzeganie zasad bhp oraz poprawność
wykonania. Druga zaś estetykę podania, prezentację potrawy, oryginalność
i pomysłowość oraz smak i zapach.
Wśród sporządzanych kulebiaków znalazły się zarówno tradycyjne jaki
i nowoczesne m.in. kulebiaki z kapustą i grzybami, z makiem, z jabłkami,
z brokułami i serem, z łososiem oraz z pieczarkami i papryką.
Wszystkie potrawy reprezentowały wysoki poziom. O zwycięstwie
decydowała suma punktów. Wyłoniono 3 najlepsze zespoły. Pierwsze miejsce
zdobyli Paweł Zorczykowski i Radosław Walencewicz z klasy III TŻa za
kulebiak z makiem.
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Drugie miejsce zdobyły Tatiana Popowska z klasy II TŻ i Patrycja Suplicka
z klasy II Zc za kulebiak z brokułami i serem pleśniowym.
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Komisja przyznała dwa trzecie miejsca. Otrzymali je uczniowie klasy III Zc/k
Kamil Jaworowski i Radosław Garlicki za kulebiak z łososiem
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oraz uczniowie z klasy II TŻa Aleksander Mirkowicz i Joanna Sulima za
kulebiak z pieczarkami i papryką.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w konkursie.
Natomiast finaliści dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe.

