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Bohumínské grilování
28.01.2020 STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN, příspěvková organizace pořádá dne 13. 5. 2020
mezinárodní kuchařskou soutěž v úpravě pokrmů na grilu BOHUMÍNSKÉ GRILOVÁNÍ Soutěž je
určena pro žáky středních škol s gastronomickými obory a pro žáky středních hotelových škol z
České republiky a studenty gastronomických škol ze zahraničí. Odborný garant: Asociace…

Gastronomický svátek pod taktovkou InterGast v O2
universum
28.01.2020 TISKOVÁ ZPRÁVA AKCE O2 UNIVERSUM Gastronomický svátek pod taktovkou
InterGast v O2 universum O oslavu gastronomie se postarala ve čtvrtek 23.1. firma InterGast, která
uspořádala v nových prostorách kongresového komplexu O2 universum velkolepou akci plnou
kulinářských zážitků i technologických novinek. Společnost InterGast působí na českém
gastronomickém trhu již bezmála 25 let. Věnuje se komplexním…

32. díl Vločky
27.01.2020 32. díl Vločky (374 KB|pdf)

Kuchař Vysočiny Junior 2020
24.01.2020 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pod záštitou Ing. Jany Fialové, MBA,
radní Kraje Vysočina a Asociace kuchařů a cukrářů ČR pořádá 5. ročník gastronomické soutěže žáků
středních škol Kraje Vysočina a…

Zpráva ze semináře Dezerty od kuchaře pro kuchaře
22.01.2020 Pro velký ohlas a zájem uspořádala pobočka Šumava AKC ČR dne 18. ledna 2020 v
prostorách Hotelové školy v Plzni na Borech, opakování jednodenního semináře s názvem Dezerty od
kuchaře pro kuchaře. Seminář vedl Tomáš Kourek člen…

Certifikace kuchařských komisařů AKC ČR
22.01.2020 Asociace kuchařů a cukrářů ČR vypisuje nový termín na certifikaci kuchařských
komisařů. Komisaři budou proškoleni dle regulí Světové asociace kuchařů a cukrářů –
WORLDCHEFS. Akreditovaní komisaři budou moci vykonávat funkci komisaře na všech
gastronomických soutěžích AKC ČR a soutěžích, kterým byla AKC ČR udělena odborná záštita.
Platnost certifikace bude 5 let, tj. březen 2020–březen 2025.…

Certifikace odborných škol
16.01.2020
Certifikace odborných škol 2020

Gastro Hradec - Vitana Cup 2020
15.01.2020
propozice

Gastro Junior 2020 – Bidfood Cup
15.01.2020 Gastro Junior 2020 – Bidfood Cup 26. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti
gastronomie – mezinárodní mistrovství České republiky Soutěž se koná jako odborný program 14.
ročníku veletrhu Bidfood Expo. Junioři budou soutěžit v oborech kuchař,…

Seminář Brno - Zdravé a chutné bezmasé pokrmy
13.01.2020
POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE!
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