
 

 

 

∼ DLA KOGO: punkty gastronomiczne, smażalnie, bary, bistro 
 

∼ KIEDY: 2018 r.→ 13 czerwca, 2 lipca, 11 lipca, 18 lipca lub 12 września   
 

∼ GDZIE: miejsce w trakcie ustalania – teren województwa opolskiego (szkoła 

gastronomiczna) 
 

∼ ZASADY UCZESTNICTWA: szkolenie bezpłatne, wg kolejności zgłoszeń. 
 

∼ OSOBA PROWADZĄCA: Kamil Klekowski -  Mistrz w zawodzie kucharz, Szef 

Kuchni w restauracji przy hotelu o standardzie ****, gdzie prowadzi autorską 

kuchnię. Jeden z 2 szefów kuchni na Opolszczyźnie wyróżniony w przewodniku 

Gault & Millau 2018.  Pomysłodawca i organizator festiwalu kuchni tradycyjnej 

oraz regionalnej.  
 

 

∼ PROGRAM SZKOLENIA: 

Szkolenie dla rozpoczynających przygodę z lokalnymi rybami (filetowanie, 

podstawowe formy przyrządzania, zasady serwowania ryby) 

 Szkolenia będą miały charakter warsztatów, gdzie oprócz wykładu będzie  

nauka w praktyce. 

 

 

 

 

         

 

 

    

 

 

 

 

 

∼ DLA KOGO:  restauracje, szefowie kuchni, obsługa a la carte 

∼ KIEDY:  2018 r.→ 18 czerwca, 9 lipca, 16 lipca, 10 września lub17 września   
 

∼ GDZIE: miejsce w trakcie ustalania – teren województwa opolskiego (szkoła 

gastronomiczna) 
 

∼ ZASADY UCZESTNICTWA: szkolenie bezpłatne, wg kolejności zgłoszeń. 
 

∼ OSOBA PROWADZĄCA: Adrian Feliks – szef kuchni, trener kulinarny. Swoją 

wiedzę zdobywał w Belgii, gdzie pracował i szkolił się m.in. pod okiem Carla 

Didden, jednego z najlepszych szefów kuchni w Belgii. Uczestnik wielu 

konkursów kulinarnych oraz juror konkursów gastronomicznych. 
 

∼ PROGRAM SZKOLENIA: 

Szkolenia będą miały charakter warsztatów, podczas których 

przygotowywanych będzie ok. 5 potraw z karpia lub pstrąga. Oprócz praktyki 

będzie także trochę teorii (historia ryb w polskiej kuchni, zasady 

przechowywania ryb, informacje o hodowli). 

  

 

 

    

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU!   Poszerz wiedzę swoją i swojego szefa kuchni!  

„CZAS NA RYBĘ”, czyli OPOLSKIE RYBY (karp i pstrąg) W OPOLSKICH RESTAURACJACH  

 

ZAKRES PODSTAWOWY – jednodniowe szkolenie  ZAKRES ROZSZERZONY – jednodniowe szkolenie 

Więcej informacji: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

tel. 790 247 247,  535 380 010 

e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl, kamil@lgropolszczyzna.pl 

        

INFORMACJE DODATKOWE:  

• Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz fartuch lub kitel 

• Podczas szkolenia będą wykonywane zdjęcia w celu wydania folderu kulinarnego 

• Chętne restauracje zaproszone zostaną do wspólnego gotowania podczas Święta 

Karpia (Niemodlin, 7 października 2018 r.) – doskonała bezpłatna promocja  
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