SLOW FOOD, czyli obrona prawa do smaku
W dniach 16-18 października 2017r. nauczycielki naszej szkoły panie
Agnieszka Siwoń i Wioletta Stoch uczestniczyły w szkoleniu „Slow food, czyli
obrona prawa do smaku” zorganizowanym w Gąsawie k. Gniezna przez Krajowe
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Zespołem Szkół
Niepublicznych w Gąsawie.
Slow food to organizacja propagująca kulturę kulinarną polegającą na
odkrywaniu na nowo kuchni regionalnej, rodzimych smaków i produktów. To
powrót do korzeni, do zdrowej, ekologicznej żywności. To naturalność i
rozważność w doborze surowców, naturalne karmienie zwierząt, uprawa roślin bez
nawozów sztucznych i pestycydów, które pozostając w surowcach kumulują się w
naszych organizmach. To żywność bez sztucznych dodatków. Przygotowywanie
i konsumowanie potraw w spokoju, bez pośpiechu, zgodnie z naturą.
Nieprzypadkowo jako logo organizacji Slow Food wybrano ślimaka, który nigdy się
nie śpieszy, bowiem tak powinna przebiegać konsumpcja żywności – w spokoju.
Masowa produkcja żywności powoduje stosowanie wielu szkodliwych
substancji, co wywołuje wiele chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworowych.
Niezmiernie ważne jest świadome i rozsądne odżywianie, polegające m.in. na
wybieraniu produktów żywnościowych certyfikowanych, pochodzących z produkcji
ekologicznej. Misją organizacji Slow food jest więc przywrócenie jedzeniu należnej
rangi, a świadome odżywianie służyć ma zdrowiu naszemu i przyszłych pokoleń.
Podczas szkolenia miałyśmy możliwość uczestniczenia w ciekawych
spotkaniach, prelekcjach, warsztatach kulinarnych. Odwiedziłyśmy Zakłady
„Rolmięs” w Łabiszynie – pierwszą w Polsce masarnię ekologiczną połączoną
z gospodarstwem agroturystycznym. Poznałyśmy zasady produkcji ekologicznych
serów i masła w gospodarstwie Pani Katarzyny Kowalczewskiej w Komratowie.
Uczestniczyłyśmy w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez kucharza Pana
Pawła Żukowicza, który pomógł wyczarować potrawy w oparciu o tradycyjne
surowce w nowoczesnej aranżacji. Fizjoterapeutka Pani Malwina Nowaczyk
praktycznie przedstawiła zasady slow food dla skóry i ciała. Z wielkim
zaciekawieniem wysłuchałyśmy też wykładu lekarza Pana Wojciecha Szczęsnego
na temat wpływu żywienia na zdrowie człowieka oraz uczestniczyłyśmy w pokazie
barmańskim. W ostatnim dniu poznałyśmy elementy kuchni pradziejowej podczas
wizyty w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie oraz zasady stosowania
elementów slow food w Hotelu i Spa Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej.

Szkolenie upłynęło w spokojnej, przyjaznej atmosferze i zostało
profesjonalnie zorganizowane, za co serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie
Pawlonce (KCER w Brwinowie) oraz Pani Bożenie Korniluk (ZSN w Gąsawie).
Spełniło ono swój najważniejszy cel – pogłębiło naszą wiedzę z zakresu nowego
trendu w gastronomii, jakim jest slow food oraz zwiększyło przekonanie odnośnie
znaczenia rozważnej produkcji gastronomicznej i zdrowego, świadomego
odżywiania we współczesnych czasach.
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