Lekcja techniki dla przyszłych technologów i cukierników.
W dniu 19 marca 2018r. grupa technologów i cukierników z klasy ITt i Ikc
uczestniczyła w Targach Cukierniczych, Piekarskich i Lodziarskich: Sweet Targi. Jest
to jedno z najważniejszych wydarzeń dla cukierników i piekarzy – zarówno
profesjonalistów jak i zwykłych amatorów - pasjonatów. Uczniowie mieli okazję
zobaczyć branżowe nowości: maszyny, komponenty i wyroby gotowe, które będą
obecne w cukierniach, lodziarniach i kawiarniach w sezonie wiosna - lato 2018.
Mogli osobiście przetestować nowe smaki lodów, które oferują producenci
półproduktów do ich przygotowania. Uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach
i pokazach innowacji z branży. Niezapomniana atrakcją było spotkanie i wymiana
doświadczeń z Kurtem Schellerem – szwajcarskim szefem kuchni, krytykiem
kulinarnym, założycielem „Akademii kulinarnej”.
Wizyta na targach była dla uczniów doskonałą lekcją otwierającą możliwości
lepszego poznania branży cukierniczej, piekarskiej i lodziarskiej oraz poszerzenia
wiedzy z nią związanej.
Uczniowie o targach:
Bardzo nam się podobało, dzięki tym targom mogliśmy poznać nowe maszyny
cukiernicze, których nie mamy w pracowni. Uważamy, że takie wyjazdy to dobra
sprawa, bo dzięki temu wiele się nauczyliśmy. Już nie możemy się doczekać
kolejnego wyjazdu.
Kasia, Patrycja, Martyna, Ewelina Ikc
Uważam, że wyjazd był super! Poznałam nowe smaki lodów, czekolad i kawy.
Poznałam nowe firmy i nowoczesne techniki produkcji cukierniczej. Bardzo mi się
podobało, chciałabym tu wrócić.
Gabrysia ITt
Bardzo mi się tam podobało, widziałam ciekawe i nowoczesne maszyny
cukiernicze i piekarskie. Miałam okazję spróbować pysznych wegetariańskich
lodów. Uważam, że takie targi to super forma zdobycia wiedzy, z chęcią pojadę
jeszcze raz.
Kinga ITt
Zobaczyłem nowe maszyny używane w cukiernictwie. Poznałem sławnego
kucharza Kurta Schellera.Te targi to naprawdę super sprawa.
Maciej ITt

Niezapomnianą atrakcją była degustacja pysznych lodów, gofrów, ciast i napojów.
Wiosną na pewno będziemy szukać takich lodów w jarosławskich lodziarniach.
Julia i Ola ITt
Dziękujemy pani Małgorzacie Hopko – Pajdzie, pani Marcie Magoń i pani Wioletcie
Stoch za opiekę i bezpieczny przebieg wycieczki oraz fantastyczną atmosferę.
Uczniowie klasy ITt i Ikc

Udział młodzieży w targach był możliwy dzięki realizacji projektu WNDRPPK.09.04.00-18-0020/16 „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji
zawodowej w Powiecie Jarosławskim". Beneficjentem projektu jest Starostwo
Powiatowe w Jarosławiu.
Opracowanie: M. Hopko – Pajda, W. Stoch, M. Magoń

