Trophée Mille Česká republika 2019, CityPark Jihlava, 16. 11. 2019
Nejen celodenní program pro všechny generace, dobré jídlo a pití v různých podobách, kuchařská,
barmanská nebo sushi show, prezentace krajských středních škol zaměřených na gastronomii,
profesionální porotci, úžasní moderátoři, spousta návštěvníků, ale především první národní kolo
gastronomické soutěže Trophée Mille ČR 2019. To byl 16. listopad 2019 v jihlavském nákupním a
zábavním centru CityPark, kdy Jihlava v rámci akce Gurmet den s Krajem Vysočina hostila vyhlášenou
Trophée Mille. Hlavními organizátory akce se společně s Krajem Vysočina stala jihlavská střední škola
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Součástí širšího týmu se pak kromě dalších tří hotelových škol Kraje
Vysočina stala i spousta subjektů a podporovatelů, díky nimž jsme mohli národní kolo gastronomické
soutěže v netradičních prostorách zorganizovat. Šlo o první ze zamýšlených národních kol této soutěže
mimo Francii, kdy organizátoři plně konzultují postupy přípravy této akce s asociací Trophée Mille a
jeho vítězové postoupí do mezinárodního kola, které se uskuteční na jaře ve francouzské Remeši.
Trophée Mille Česká republika je gastronomická soutěž, během níž je veřejnost vítána v roli
pozorovatelů. Nic neprobíhalo za zavřenými dveřmi. Veřejnost tak viděla všechny pracovní postupy
soutěžních týmů i hodnocení poroty. Osm dvoučlenných týmů ze středních hotelových škol z celé
republiky ukázalo, jak dobře umí vařit a vykouzlilo nejen oku lahodící hlavní chod a moučník, které se
musely skládat z králičího hřbetu, brambor, farmářského tvarohu a medu z Vysočiny. Přímo v pasáži
Cityparku vznikla čtyři plnohodnotná kuchařská studia zapůjčená a sestavená profesionální firmou
Intergast, a tak se kolemjdoucí mohli budoucím profesionálním kuchařům dívat pod ruce. Nestranným
pozorovatelem a také rádcem pak byl sám prezident soutěže Philippe Mille. Právě šéfkuchař a majitel
dvou michelinských hvězd Philippe Mille se jako první přidal ke gratulantům při výsledném hodnocení
družstev i celé soutěže Trophée Mille ČR 2019.
Image video zpracované žáky oboru Fotografie a multimédia OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava pro Kraj
Vysočina: https://www.youtube.com/watch?v=_TBmDtRDX2Y
Fotogalerie celé akce sestavená žáky oboru Fotografie a multimédia OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava:
http://photo.ozsji.cz:90/photo/#!Albums/album_32303139/album_323031392f4755524d45542064656e2073204b72
616a656d205679736fc48d696e61

