Závěrečná tisková zpráva – Moravský pohár 2018
Ve dnech 17.–19. dubna 2018 se v prostorách Střední školy hotelové a služeb konal 16.
ročník soutěže cukrářských dovedností s mezinárodní účastí Moravský pohár 2018.
Soutěž se konala pod záštitou prezidenta AKC ČR a WACS CONTINENTAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE Bc. Miroslava Kubece. Ředitelem soutěže byl Ing. Petr Hajný,
odborným garantem a patronem soutěže AKC ČR pobočka Brno a generálním partnerem
soutěže se stala IREKS ENZYMA, s.r.o.
Soutěžící, kterých bylo v letošním roce 7, měli za úkol v průběhu dvou soutěžních dnů splnit
tyto úkoly na téma „Svatba v přírodě“:
1. slavnostní výrobek - jedno nebo víceposchoďový dort libovolného tvaru do hmotnosti 6 kg
na volné téma a degustační vzorek. Doporučená hmotnost degustačního vzorku je 0,5 kg, max.
1 kg. Degustační vzorek musí být zhotoven ze stejných surovin a musí chuťově odpovídat
slavnostnímu dortu. Nemusí být nazdoben.
2. tři druhy dezertů – od každého druhu 6 kusů + 3 kusy na hodnocení. Stanovená hmotnost
je do 40 g u jednoho kusu dezertu.
3. skulptura - dekorační výrobek z jedlých materiálů (např. modelovací hmoty, čokolády,
griliáže, karamelu, plastického cukru apod.)
Výrobky soutěžící připravovali v časovém limitu 10ti hodin v cukrářské dílně školy.
V prvním soutěžním dnu byl časový limit 7 hodin a ve druhém 3 hodiny.
Hodnotící komise ve složení Eliška Dernerová, Ing. Pavlína Permedlová, Alena Pechlátová a
Božena Zahálková všechny certifikované komisařky AKC ČR, měli nesnadný úkol při
závěrečném hodnocení, neboť práce všech soutěžících byla vyrovnaná.
Moravský pohár 2018 – výsledková listina

průměr
Holý Vít
Sedláčková
Sabina
Uličná
Lenka
Hanková
Lucie
Benáčková
Zuzana
Štěpáníková
Renáta
Miglierini
Andrea

Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec
Střední škola Brno, Charbulova

Střední škola gastronomie a
farmářství Jeseník
Obchodní akademie a Hotelová
škola Třebíč
Střední škola gastronomie a služeb
Přerov
Stredná odborná škola
gastronómie a hotelových služieb
Bratislava
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