Vážení partneři,
je tu opět další číslo našeho newsletteru s podzimními tipy a novinkami v projektu Czech
Specials.
V listopadovém vydání vás seznámíme s akcemi partnerů našeho projektu - Asociace
kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Přineseme vám tipy na
svatomartinské menu některých našich certifikovaných restaurací, pozveme vás na týden
montreálského menu do Francouzské restaurace u příležitosti výročí EXPO 67 a závěrem
vás seznámíme s další osobností české gastronomie.
Inspirativní čtení vám přeje
Tým Czech Specials

Novinky u partnerů Czech Specials
12. Konference AHR ČR - 30.11. a 1.12. 2017 v Olomouci
Hlavním mottem konference je „ nedostatek personálu“. Konference se zaměří na aktuální
situaci na trhu práce– nové koncepty náboru, kde brát zaměstnance, a jak být první, kdo je
uloví, jak pracovat s různými generacemi, jaký význam hraje firemní kultura atd.
AKC ČR nabízí tyto akce a semináře:
Český kapr 2017 – 9.11.
Kurz – čokoláda – 11.11.
Perníkové kompozice a jejich zdobení – 16.11.
Chutné a zdravé vaření, v hlavní roli zelenina a obiloviny – 20.11.
Královny koření- feferonky + úprava netradičního kynutého těsta – 25.11.

Tipy na gastronomické akce
EXPO 67 - československá gastronomie dobývá svět
U příležitosti padesátého výročí od skončení pro nás tolik úspěšné výstavy - 27. 10. 1967
- se bude od 10. listopadu konat ve Francouzské restauraci Obecního domu týden
montrealského menu – „EXPO 67 - Padesát let poté“.

Svatomartinské menu
Degustace letošního mladého vína, husí pečínka, ochutnávka nejrůznějších specialit, to jsou
Svatomartinské

slavnosti.

Svatomartinské menu nabízí také mnoho restaurací Czech Specials, proto neváhejte a
navštivte některou z nich a ochutnejte jejich speciality nebo nám zašlete svůj tip na
svatomartinské menu.

Osobnosti české gastronomie
Josef

Bittermann

Na šest tisícovek receptů, přesně je jich 5 494, v zatím posledním vydání Českého
kuchařského lexikonu – podle české kuchyně a kuchyní jiných národů. To je jedna z mála
informací, které víme o jeho autoru Josefu Bittermannovi.

