
DEN ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ V KARLOVARSKÉM KRAJI    

Ve středu 21. března do Františkových Lázní v rámci Dnů mezinárodní 

kuchyně zavítalo Španělsko. Pravdou je, že počasí tomu příliš 

nenasvědčovalo, ale výzdoba v prostorách františkolázeňské základní 

školy ano. Další ročník akce, v níž se představují typické pokrmy dané 

země, uspořádala Asociace školních jídelen České republiky ve 

spolupráci s ambasádou Španělského království.  

Do lázeňského města nedaleko Chebu tak dorazily atašé pro vzdělávání paní Pilar Barrero García, 

rada pro obchodní a hospodářské záležitosti paní Ana Lucía Vich Gadella a zástupkyně společnosti 

Tourspain paní Tereza Ortiz. Uvedená trojice dam ostřížím zrakem sledovala, jak vyškolené 

zaměstnankyně františkolázeňské školní jídelny pod vedením vedoucí Zdeňky Pavelkové připravují 

tříchodové menu. To bylo složené z typických ingrediencí Pyrenejského poloostrova. Jednak šlo o za 

studena podávanou andaluskou polévku Gazpacho připravenou ze syrových a čerstvých potravin bez 

koření a rajského protlaku, dále o tradiční španělský pokrm Valencijská paella a jako desert byl 

podáván Pomeranč s medem a olivovým olejem. 

Pro školní kuchařky nepředstavovalo menu 

neprobádané území, už v listopadu loňského 

roku se zúčastnily workshopu nazvaného „Den 

španělské kuchyně ve školních jídelnách“, v 

němž si pod vedením rodilého španělského 

kuchařského mistra celé naplánované menu 

vyzkoušely uvařit „nanečisto“.   

Příjemná atmosféra prolnula celým 

dopolednem, kdy si pozvaní hosté mohli 

prohlédnout celou školní budovu, včetně 

kmenových učeben i učeben na výuku dílen a 

vaření. Všude je provázaly informace o 

Španělsku a obrázky, které připravili žáci jednotlivých ročníků. Na Den španělské kuchyně zavítali 

zástupci krajských institucí i orgánů místní samosprávy, stejně jako představitelka Státního 

zdravotního ústavu Praha. Slavnostní tabuli připravili a rolí obsluhujících se zhostili žáci Střední školy 

stravování a služeb Karlovy Vary pod vedením Vladimíry Vašíčkové a Věry Pfeilerové .  

Františkolázeňská základní škola má 

s pořádáním Dnů mezinárodní kuchyně své 

zkušenosti, zatímco v loňském roce se 

představila norská kuchyně, letos zmiňovaná 

španělská, je možné, že se v příštím roce zapojí 

do dalšího ročníku, ve kterém se představí 

kuchyně mexická. Doufejme, že tato aktivita se 

stane inspirací pro další školní jídelny v našem 

kraji a i ty zařadí mezinárodní pokrmy do svých 

jídelníčků. 

 

 

 



Přípravy v kuchyni pod vedením vedoucí školní jídelny paní Zdeňky Pavelkové 

 

 

 

 

Slavnostní tabule v rukách Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary 

 

 



 

 

Výzdoba Základní školy Františkovy Lázně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečné předání certifikátů a s chutí do jídla … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala  

Jana Háčková 

tisková mluvčí 


