Gastro Hradec Vitana Cup 2017
Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

30. 3. 2017
PROGRAM PRO NÁVŠTĚVNÍKY
2. poschodí

kde

čas

od 10.00 do 11.30
symbolické vstupné 50,-

Přednáškový sál

popis

Seminář – PRÁCE S KARAMELEM – Lektorka Markéta Tůnová
patří mezi nejlepší odborníky v práci s karamelem a karamelovými ozdobami, je lektorkou
práce karamelových a kandytových ozdob v kurzu UNIV.

od 12.30 do14.00

symbolické vstupné 50,-

Seminář – AIRBRUSH – Lektorka Kristýna Lásková
technikou Airbrush dokáže nakreslit portréty, květiny, krajinky a jiné kresby.

od 9.30 do 16.00
od 9.30 do 18.00

Modelování z modelovací hmoty – různé motivy s instruktáží
Veletrh firem (možnost nákupu zajímavých výrobků)

od 10.30 do 18.00

výstava soutěžních výrobků otevřena pro veřejnost

od 14.00 do 15.00

pro zájemce diskuze s odbornou porotou u vystavených exponátů

Levé přísálí
u Velkého sálu

od 10.30 do 18.00

soutěžní exponáty – Velikonoční nádivka a Velikonoční beránci

Levá chodba
u Velkého sálu

od 10.30 do 13.30

Carving – vyřezávání zeleniny a ovoce (Časový limit je 180 minut)
Výroba exponátů přímo před zraky publika na téma „HUDBA a květy“

od 10.30 do 18.00

Český rozhlas – přímé vysílání, … soutěžní exponáty – Start Carving

od 10:30 do 16:30

NOVINKA: Poradenské centrum pro veřejnost na téma: „Jak a co vařit a péct“
na Vaše dotazy odpovídají přední odborníci a profesionálové v gastronomii

od 10.00 do 15.00

Výstavka pohárů, které získají soutěžící v jednotlivých soutěžních kategoriích

od 10.15 do 11.30

Seminář – Soutěže a stáže aneb co mi pomůže víc ke kariéře – Lektor Radek David
úspěšný šéfkuchař, držitel zlaté medaile z olympiády IKA 2016, několikanásobný vítěz
Gastro Hradce a několikanásobný držitel titulu Mistr ČR kuchař

od 12.00 do 14.30

Chuť Česka „Bartscher Cup - soutěž o nejlepší paprikovou omáčku“
ochutnávky a hodnocení omáček - veřejnost ochutnává a hlasuje, každý obdrží 5 žetonů,
ochutnává a přidělí své žetony jedné omáčce či více, dle své chuti

od 15.00 do 16.00

Vyhlášení výsledků soutěží:
Velikonoční beránek roku 2017, Velikonoční nádivka roku 2017, Start Carving

od 16.30 do 18:00

KOMPLETNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ GASTRO HRADCE VITANY CUP 2017
Soutěže - všechny věkové kategorie:
kuchaři, cukráři, dekorativní perníky, artistika, carving, cukrárna roku, Chuť Česka
- předání ceny primátora, cen, pohárů, medailí, diplomů,
- udělení titulu Mistr republiky kuchař a cukrář, absolutní vítěz získá putovní pohár ...

Labský sál

od 10.00 do 16.30

Kavárna s odpočinkovým prostorem, občerstvení

Foyer

od 9.30 – do 18.00

Gastronomické muzeum, prodejní stánky

Eliščin sál

od 10.00 do 16.30

Číšnické dovednosti – pojďme se něco přiučit – předváděcí akce

Restaurace,
Jednací sál

od 9.30 do 18.00

Celodenní stravování

Venkovní nádvoří
u fontány

od 10.00 do 18.00

Předváděcí akce – grilování, prodejní stánky - občerstvení

Foyer

1. poschodí

Pravé přísálí
u Velkého sálu

Prosklený
salonek

symbolické vstupné 50,-

Malý sál

přízemí

Kongresové centrum Aldis – Hradec Králové

Velký sál

