
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

    OLIMA 2012 
24.10.2012 - Karel Milička 

V rámci projektu OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1. 1. - číslo výzvy 01 pod názvem INOVAČNÍ 
TECHNOLOGIE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A ODBORNÉM VÝCVIKU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A OBORŮ GASTRO 
se 11. 10. 2012 se zúčastnilo 45 žáků a tři učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Festivalu 
gastronomie a nápojů Olima, který se koná jako doprovodný program Podzimní Flóry Olomouc. V letošním roce 
se konal 17. ročník. 

 

Jako každoročně byla Olima zaměřena na regionální potraviny, které jsou současným trendem na 
potravinářském trhu. Svou produkci prezentovali majitelé domácích potravinářských firem, kteří usilovali o 
ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje. Tyto soutěže napomáhají větší oblibě lokálních potravin. Při 
výuce odborných předmětů a odborného výcviku se žáci učí využívat regionální potraviny při přípravě jídel a 
pokrmy specifické pro daný region zahrnout do jídelního lístku. 
Výstava krajových odrůd ovoce a různých druhů zeleniny a včelařských produktů navazuje na učivo předmětu 
Potraviny a výživa. Žáci viděli například rozdíly v několika druzích cibule, papriky, brambor a jiných. O 
správném a vhodném využití se dozvědí v teoretické i praktické výuce. 
Na pódiu se představili studenti středních odborných škol v oborech kuchař a cukrář. Soutěžily týmy žák a učitel 
odborného výcviku. 
Jako doprovodný program byla připravena expozice moravských vín s Konferencí o moravském vinařství. 
Konference byla rozdělena do čtyř dnů, z nichž každý den byl věnován prezentaci jedné moravské vinařské 

podoblasti. 

První den výstavy se uskutečnila hlavní část konference s přednáškami významných hostů. Velmi zajímavá a 
poučná byla pro žáky i pro učitelky odborného výcviku a odborných předmětů přednáška o systému hodnocení 
vín a apelačním systému v ČR – VOC (vína originální certifikace). Obsah takto označené láhve zaručuje vysoce 
kvalitní a pro danou oblast specifické víno. 
Této odborné exkurze se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku. 

Poznatky a nové informace, které získali, využijí v odborném výcviku a výuce odborných předmětů. 

Čtenost článku: 1 
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