
Predstavitev
Restavracija Sedem je prva šolska fine-dinning  

restavracija v Sloveniji, ki deluje po inovativno

zasnovanem poslovnem modelu. Študenti namreč pod 

vodstvom mentorjev povsem samostojno opravljajo vse

procese in naloge. Odprtje Restavracije Sedem je za

šolo velika prednost, saj študenti teoretično znanje,

pridobljeno skozi študijski proces, uporabljajo tudi v

praksi. Izobražujejo se v pripravi dobre kave, naravnih

sokov, spoznavajo surovine, oblikujejo in pripravljajo

jedilnike, jedi in sladice vseh vrst. Razvijajo in krepijo
spretnosti sprejemanja gostov in postrežbe,

organiziranja delovnega prostora ter razmišljajo o 

uvajanju svojih inovativnih idej. Za študente je ob

zaključku študijskega procesa zelo pomembno, da znajo

pokazati vse pridobljene poklicne kompetence. Pod

budnim očesom mentorjev v restavraciji pridobijo še več

znanja in izkušenj ter so bolj samozavestni in pripravljeni

na nova odkritja in ustvarjalne poklicne izzive v trenutku,

ko z diplomo v roki zapustijo šolo. Restavracija je za leto

2020 prejela Michelinov krožnik, ki potrjuje izredno

kakovost postrežene hrane. To priznanje je za študente

in mentorje izredna pohvala in motivacijski dejavnik za

naprej.

Zdravo
Sedem spodbuja revitalizacijo in ponovno uvajanje

lokalnih tradicionalnih jedi, vendar s poudarkom na

kreativnem preoblikovanju. Študente spodbujajo k

razmisleku o njihovi kulinarični dediščini, ki se jo da

vključiti v ponudbo na še bolj zdrav način. Iz sezonskih

in lokalnih sestavin ustvarjajo prehransko uravnotežene

obroke.

Trajnostno
Kulinarična dediščina temelji na povezovanju lokalnih

znanj in veščin. To vključuje krepitev kolektivne

zavesti in ponosa ter promocijo deficitarnih poklicev

na področju kmetovanja, živilske tehnologije in

gostinstva med študenti in lokalnimi potrošniki.

Restavracija Sedem s promocijo posodobljene

lokalne kulinarične dediščine spodbuja uporabo

sezonskih pridelkov, ki prispevajo k zmanjšanju

ogljičnega odtisa.

Etično
V restavraciji so zaposleni mentorji iz lokalnega

okolja, ki s svojim zgledom na študente prenašajo 

občutek za dediščine in gostoljubje. Študenti skozi
delo spoznajo pomen lokalne gastronomske

dediščine, ponovne uvedbe pozabljenih jedi in 

pravilne uporabe lokalnih pridelkov. Restavracija je

odprta za javnost in nudi gostom iskren pristop z

vizualno odprto kuhinjo. Imajo tudi vrtno teraso, ki kot

zelena oaza sredi mesta gostom ponuja uživanje

obroka ob hkratnem počitku.

Prehranske posebnosti
V restavraciji so upoštevani vsi prehranski profili: 

organska hrana, sezonske sestavine, lokalni recepti in

vegetarijanske jedi, da bi izboljšali ali uvedli tradicionalne 

recepte v bolj zdrave različice. Ponujajo alternativne

zajtrke, kosila in večerje, vendar vse v obliki 

uravnoteženih obrokov.

Uporaba sodobne tehnologije
Restavracija se poslužuje poslovanja brez gotovine, 

ima spletno stran in nudi naročanje preko spletne strani 

ter dostavo. V skladu s trenutnimi trendi omogoča tudi 

brezstično poslovanje.

Gre za šolsko učno restavracijo, ki na inovativen način

gradi temelje zdrave prehrane skozi promocijo lokalne

kulinarične dediščine. Nove generacije bodočih

kulinaričnih ustvarjalcev rastejo skozi kulinarično

zgodbarjenje in spoznavanje lokalnih surovin.
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