Mistrz Polski Baristów Pan Marcin Rusnarczyk w ZSG
Trener i sędzia międzynarodowych zawodów baristów WBC.
W dniu 28.11. 2017 r odbył się pokaz „Alternatywne metody parzenia
kawy z wykorzystaniem kaw najwyższej jakości tzw. Speciality Coffee ”.
Pokaz odbył się w ramach organizacji VIII edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw
Regionalnych, w spotkaniu z Mistrzem uczestniczyła młodzież wraz z nauczycielami, ich
opiekunami z Dolnośląskich Szkół o profilu gastronomicznym oraz naszej. Naszymi Gośćmi
były Szkoły:
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie;
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim;
 Zespół Szkół Agrotechnicznych imienia Batalionów Chłopskich w Bożkowie;
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach;
 Zespół Szkół Nr 7 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu;
 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy;
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w
Mokrzeszowie;
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Orła Białego w Międzyborzu;
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
Z naszej szkoły w pokazie udział wzięła młodzież z klas 1Gb, 2Ga, 2Gb, 2L, 3L oraz
zainteresowani nauczyciele.
Była to niecodzienna lekcja sztuki parzenia, podawania kawy, Pan Marcin Rusnarczyk
opowiadając o kawie wprowadził Nas w świat wyrafinowanych smaków i zapachów, mówił o
odmianach kawy, jej przechowywaniu, przedstawił i zaprezentował metody alternatywne
parzenia kaw. Mieliśmy okazję podziwiać pracę Mistrza, który przygotowywał kawę w takich
ciekawych naczyniach, urządzeniach jak włoska kafeterka, frenchpress, dripper, chemex,
aeropress, syfon do kawy. Pokaz zakończył się prezentacją książki „Sekrety kawy. Poradnik
dla amatorów i profesjonalistów”.
Barista tak naprawdę to nie tylko zawód lecz również pasja. Spotkanie z Mistrzem Polski
Baristów było dla uczniów inspiracją do poszerzania wiadomości na temat kawy, do
rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań a dla Nas wszystkich biorących udział w
pokazie do zatrzymania się na chwilę, delektowania się smakiem kawy i czerpania
przyjemności z jej degustacji.
Dziękujemy serdecznie za tą niezapomnianą chwilę przyjemności o aromacie kawy.
Polecamy http://www.altercoffee.pl
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