
reklama

w zespole szkóŁ nr 7 
odbyŁ się wojewódzki 
etap 27. edycji turnieju 
na najlepszego ucznia 
w zawodzie cukiernik 
i piekarz. startowali 
w niM zwycięzcy 
eliMinacji, które odbyŁy 
się w poszczególnych 
szkoŁach o profilu 
spożywczyM woj. 
Śląskiego.

W tym roku, w turnieju w Bro-
warniku wystartowało 11 ucz-
niów z 5 szkół – z Zabrza, 
Chorzowa, Sosnowca, Rybni-
ka i Tychów. Zgłoszonych było 
więcej, jednak wszyscy nie mo-
gli wziąć w nim udziału z uwa-
gi na kwarantannę. Tematem 
przewodnim turnieju była „Po-
tęga Natury”. Cukiernicy mieli 

wykonać tort okolicznościowy, 
9 ciastek bankietowych – po 3 
z każdej formy, 3 figurki mar-
cepanowe, z kolei piekarze – 
chleb ozdobny z masą solną, 
bułki, drożdżówki, chałki i ro-
gale. – Turniej składa się z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej, 
podczas której uczeń otrzymu-
je półprodukty przygotowane 
przez naszą szkołę oraz spon-
sorów – mówi Joanna Żebrow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół nr 7. 
– Startujący w konkursie otrzy-
mują m.in. masę do przełożenia 
tortu, blaty tortowe, blaty pod 
ciasteczka bankietowe i różne 
surowce do wykończenia i ozdo-
bienia – frużelina, czekolada, 
masa Ticino. Cukiernicy muszą 
złożyć tort, rozsmarować krem 
i udekorować, biorąc pod uwagę 
tematykę konkursu. Chodzi też 

o odpowiednie wyeksponowanie 
prac. Z kolei piekarze otrzymu-
ją na różne wypieki ciasta, któ-
re trzeba odpowiednio wyrobić, 
uformować, zapleść – w zależno-
ści od tego, co chce się wykonać 
i oczywiście upiec.

Uczniowie znali temat dwa 
miesiące przed konkursem, więc 
mogli przećwiczyć swoje pomy-
sły i to, jak chcą je zrealizować. 
Wykonanie ozdób tortowych czy 
ciasteczkowych wymagało jednak 
tylko nie wyobraźni, ale także 
sporych umiejętności, by dobrać 
odpowiednie kształty, wykonać 
figurki i poszczególne ozdoby 
i by całość była zgodna z hasłem 
przewodnim konkursu.

Znakomicie spisały się dwie 
uczennice Zespołu szkół nr 7 
w Tychach – obie zajęły w kon-
kursie czołowe lokaty. Wygrała 
Natalia Kotyrba, drugie miejsce 
zajęła Paulina Świrska, a na po-
dium znalazła się także Alicja 
Sudoł z Zabrza. Natalia ozdobiła 
swój tort odpowiednio zabarwio-
nym papierem ryżowym. Papier 
został ukształtowany i wysuszo-
ny w piecu, a następnie połama-
ny na mniejsze części i ułożony 
na białej masie cukrowej. Z kolei 
Paulina wykonała ozdoby z iso-
maltu, czyli karmelu cukierni-
czego, który także wymaga spe-
cjalnej obróbki. Rozpuszcza się 
go podgrzewając i barwiąc, a po-
tem wylewa na matę silikonową 
i formuje na różnych przedmio-
tach. Kiedy masa zastyga przy-
biera unikalne kształty. Na torcie 

pojawiły się trzy żywioły – ogień, 
woda i i ziemia oraz drzewo, które 
symbolizuje przyrodę. Obie tech-
niki są niełatwe w wykonaniu, ale 
nadają wyrobom niepowtarzal-
ny i efektowny wygląd. Dodaj-
my, iż uczennice przygotowywa-
ła do turnieju dyrektor Joanna 
Żebrowska.

Najlepsi z rywalizacji w ty-
skim Browarniku pojadą na fi-
nał ogólnopolski do Wrocławia, 
gdzie zdobywcy sześciu pierw-
szych miejsc będą zwolnieni 
z części teoretycznej egzaminu, 
zarówno w izbie rzemieślniczej, 
jak i w okręgowej komisji egzami-
nacyjnej. leszek sobieraj ●

słodkie cudeńka z Browarnika
uczennice zespoŁu szkóŁ nr 7 - NATALIA KOTyRbA I PAuLINA ŚWIRSKA - NAjLEPSZE W TuRNIEju MłODych cuKIERNIKóW.

Paulina Świrska z nagrodzonymi wypiekami. 
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Wyroby cukiernicze Natalii Kotyrby prezentowały się imponująco.
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