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Защо това е добра практика?Този училищен ресторант е

иновативен начин за изграждане на основа за бъдещето на храната

чрез популяризиране на местното кулинарно наследство.

Следващото поколение създатели на храни е овластено чрез

кулинарни разкази, местни източници на суровини, здравословно

балансирано планиране на менюто.

Относно
Ресторант Sedem е първият училищен ресторант в
Словения, който работи по иновативен бизнес модел,
където учениците самостоятелно изпълняват всички
професионални задължения и процеси под надзора
на ментори. Въвеждането на самия ресторант Sedem е
голямо предимство за училището, тъй като учениците
могат да използват теоретичните знания, придобити и
на практика. Те се обучават в приготвянето на добро
кафе, натурални сокове, научават за суровини, дизайн
и приготвяне на менюта, ястия и десерти от всякакъв
вид.
Те развиват и укрепват уменията за приемане на гости
и обслужване, организиране на работното
пространство и се замислят за въвеждане на свои
собствени иновативни идеи. За учениците в края на
училище и дипломирането е много важно те да знаят
как да демонстрират всички придобити
професионални компетенции. Под зоркото око на
менторите в ресторанта те придобиват още повече
знания и опит и са по -уверени и готови за нови
открития и творчески професионални
предизвикателства в момента, в който напуснат
училището с диплома в ръка. Ресторантът получи
табела Мишлен за 2020 г., показваща качеството на
сервираната храна. Това е изключително окуражаващо
както за учениците, така и за менторите..

Здравословно
Sedem насърчава съживяването и повторното
въвеждане на местни традиционни ястия, с обрат.
Учениците се насърчават да обмислят своето
кулинарно наследство, но при здравословен подход.
Те създават ястия, използващи сезонни местни
съставки и създават хранително балансирани ястия.

Устойчиво
Кулинарното наследство се основава на
интегрирането на местни знания и умения. Това
включва укрепване на колективната информираност и
гордост и насърчаване на дефицитни професии в
областта на селското стопанство, хранителните
технологии и гостоприемството сред учениците и
местните потребители. Ресторант Sedem, чрез
популяризиране на местното кулинарно наследство
чрез модерен обектив, насърчава използването на
сезонни продукти, което води до намаляване на
въглеродния отпечатък.

Етично
В ресторантското училище работят наставници от
местната среда, които предават чувство за наследство
и гостоприемство чрез своите учения. Следователно
учениците научават необходимостта от местното
гастрономическо наследство, как да въведат отново
забравени ястия и правилното използване на местни
продукти. Ресторантът е отворен за обществеността и
предлага честен подход към своите гости, като
разполага с много визуално отворена кухня. Те също
имат градинска тераса, която действа като зелен оазис
в центъра на града, давайки почивка на вечерята.

Диетични изисквания
Ресторантът разглежда всички диетични профили:
органична храна, сезонни съставки, местни рецепти и
вегетариански ястия, с цел да се подобрят или въведат
традиционните рецепти в по -здравословни версии. Те
предлагат алтернативни закуски, обеди и вечери, но
всички като балансирани ястия.

Използване на технологията
Уебсайт, безкасово плащане и доставка, който се 
адаптира към търсенето.

Tип: Ресторант
Cтрана: Slovenia
Contact:   Мойца Полак mojca.polak@vsgt-
mb.si
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Следвайте историята на SEDEM
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/sedem.si/?fref=ts
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/restavracija7/
https://zurriolaikastola.eus/
https://sedem.si/sl/
https://sedem.si/sl/
mailto:mojca.polak@vsgt-mb.si

