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Brněnský soudek

Mladý sommelier

Ve středu 21. října 2015 v hotelu Slovan v Brně pořádá naše škola gastronomickou akci –
mezinárodní soutěž Brněnský soudek a Mladý sommelier. Obě tyto soutěže se konají již 19. rokem.
Soutěž Brněnský soudek je ojedinělá svého druhu v naší zemi. První část soutěže sestává
z prokázání odborných a jazykových vědomostí o pivu a pivovarnictví v písemném testu
a v testu z cizího jazyka. Ve druhé části soutěže je úkolem každého účastníka prokázat dovednosti
v natočení „třetinky“ světlého piva „na hladinku“ a „na čepici“ a jejich servis. Praktické dovednosti
hodnotí odborná komise, sestavená z předních odborníků z oblasti gastronomie a pivovarnictví pod
vedením pana Josefa Helebranta, zástupce pivovaru Heineken, generálního sponzora soutěže. Dále
do odborné poroty zasedne ing. Svatopluk Vrzala a profesionální výčepní paní Radka Petříčková
(absolventka Hotelové školy).
Každá soutěžní disciplína je bodově ohodnocena. Například samotné čepování piva je
hodnoceno dle několika kritérií – správná míra, výška pěny, celkový vzhled, servis piva atd.
Soutěž Mladý sommelier se skládá také z několika částí – z písemných testů všeobecných
znalostí o víně a vinohradnictví v českém a cizím jazyce. V praktické části soutěže musí soutěžící
prokázat znalost správné gastronomické návaznosti pokrmu s vínem - k vylosovanému pokrmu určí
vhodný druh vína podle gastronomické návaznosti. Vybrané víno pak odborně naservírují hodnoticí
komisi. Ta je i letos složená z předních odborníků z oblasti nápojové gastronomie pod vedením doc.
Ing. Jana Hraběte, Ph.D. Dále v komisi zasedne Mgr. Tomáš Ulbrich, PhD. – vyučující odborných
předmětů na VŠOH, pan ing. Vít Obenrauch ze Státní potravinářské inspekce Brno, ing. Tomáš
Javůrek – zástupce ředitele Střední vinařské školy Valtice a Bc. Jiří Bartoň, vyučující odborných
předmětů na Hotelové škole.
Generálním sponzorem této mezinárodní soutěže jsou: pivovar Heinekem a Znovín Znojmo.
Do obou soutěží je přihlášeno 24 soutěžících z celkem 7 škol.
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