VILLEROY & BOCH CULINARY WORLD CUP 2018

INTERGAST CULINARY TEAM
V rámci prestižního gastronomického veletrhu Expogast 2018 v překrásném městě Lucemburk, ve
městě, kde je pochován otec Otce vlasti Karla IV. Jan Lucemburský, se konala nejprestižnější soutěž
kulinářů tohoto roku. Jako jeden z přihlášených regionálních týmů se klání zúčastnil InterGast
Culinary Team, které má zdravé a silné jádro v pobočce Asociace kuchařů a cukrářů České
republiky – Karlovy Vary. Ve více než nabité konkurenci z celého světa se podařilo tomuto týmu ve
složení
Lukáš Paluska – manager teamu – šéfkuchař hotelu Carlsbad Plaza
Radek David – kapitán teamu – šéfkuchař restaurací La Veranda a Babiččina zahrada
Lukáš Skála – šéfcukrář restaurace Vinohradský Parlament a Bruxx, cukrárna Cukrář Skála
Jiří Středa – kulinářský poradce Nestlé Professional
Iveta Kropáčová – cukrářka Trendy dorty
pomocníci
Tomáš Frištenský – šéfkuchař restaurace La Veranda – Kyjev
Lukáš Uher – kulinářský poradce Bonduelle
Tomáš Bouša – člen juniorského národního teamu
Vojta Petržela – člen juniorského národního teamu
získat kuchařskou stříbrnou medaili, tím současně obhájit svou stříbrnou medaili z předchozího
ročníku 2014, a obsadit z celkového počtu 36-ti regionálních týmů z celého gastronomického světa
nepopulární ale přesto skvělou 4. příčku. Pouze tři týmy z celého světa získali zlatou medaili a
InterGast Culinary Teamu utekla o pouhých 2,78 bodu ze 100 možných.
Na závěr nelze opomenout ani to, že pomocník tohoto týmu Vojtěch Petržela se stal absolutním
vítězem celého VILLEROY & BOCH CULINARY WORLD CUP 2018 v disciplíně Carving – vyřezávání do
dýní na čas.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům a partnerům, společnostem:
InterGast - jako hlavnímu sponzorovi za zajištění skvělých podmínek na práci,
Premium Gastro za inventář na soutěžní tabuli a hlavně talíře Figgjo,
FOMI – šití a prodej profesních oděvů za ošacení týmu,
WÜSTHOF Česká republika za ostré nože,
Hortim International za vitamíny, jablka a dýně na tabuli,
Valrhona za nejkvalitnější čokoládu,
Nestlé Professional za finanční prostředky.
Těšíme se na kuchařskou olympiádu ve Stuttgartu, kde budeme jako tým obhajovat zlatou medaili.

