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Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego, w piê-
ciu niezale¿nie od siebie pracuj¹cych grupach projekto-
wych, planowali, a nastêpnie realizowali swoje pomys³y,
które zosta³y skoordynowane  przez opiekuna � Teresê
Raczkowsk¹. Dziêki temu powsta³y dwie ciekawe im-
prezy, którym przy�wieca³ nadrzêdny cel: propagowa-
nie zdrowego od¿ywiania. Dzia³ania projektowe wpi-
sa³y siê w ogólnopolski konkurs marki WINIARY.
Uczestnicy projektu maj¹ nadziejê, ¿e oprócz nadrzêd-
nego celu, jakim jest propagowanie zdrowego od¿ywia-
nia, pozyskaj¹ dla szko³y tablicê multimedialn¹.

2 lutego w Centrum Handlowym �PODKOWA� mia³
miejsce Happening �¯yj smacznie i zdrowo�, skiero-
wany do wszystkich mieszkañców, a zorganizowany
przez uczniów Gimnazjum nr 2 w S³upsku. Happe-
ning stanowi³ pierwsz¹ czê�æ projektu edukacyjnego.
Druga jego czê�æ to Konkurs Kulinarny �Smacznie
i zdrowo�, adresowany do wszystkich uczniów s³upskich
gimnazjów. Fina³ konkursu odby³ siê 8 lutego w Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w S³upsku.

Happening �¯yj smacznie i zdrowo�
Podczas happeningu m³odzie¿ zaprezentowa³a za-

bawne piosenki propaguj¹ce zdrowe od¿ywianie, prze-
prowadzi³a konkurs dla dzieci oraz quiz dla m³odzie¿y.
Wszyscy bior¹cy udzia³ w happeningu zostali nagrodze-
ni mandarynkami i soczkami jednodniowymi. Klientom
Centrum Handlowego �Podkowa� zosta³y rozdane ulot-
ki zachêcaj¹ce do prowadzenia zdrowego stylu ¿ycia oraz
owoce, warzywa i ma³e hodowle rze¿uchy. Nie zabra-
k³o równie¿ zdrowych ciasteczek owsianych. Przepis na
nie cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. M³odzie¿y to-
warzyszy³a pani pielêgniarka, mierz¹ca ci�nienie krwi i po-
ziom cukru oraz panie dietetyczki z NaturHouse, które
na miejscu, w punkcie informacyjnym, udziela³y bezp³at-
nych porad dietetycznych.

Miêdzygimnazjalny Konkurs
Kulinarny �Smacznie i Zdrowo�

Przy realizacji konkursu kulinarnego m³odzie¿ na-
wi¹za³a �cis³¹ wspó³pracê z paniami dietetyczkami
z NaturHouse oraz skorzysta³a z go�cinnych podwoi
Centrum Kszta³cenia Praktycznego, a do udzia³u
zaprosi³a uczniów wszystkich s³upskich gimnazjów.

Zg³oszone do konkursu dwuosobowe zespo³y mia³y
za zadanie przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ zdrowy i cieka-

wy przepis z wybranej przez siebie kategorii: �Deser�
lub �Danie g³ówne�. Spo�ród licznie nades³anych
przepisów, komisja pod przewodnictwem dietetyczki �
Emilii Go³êbiowskiej, zakwalifikowa³a do konkursu g³ów-
nego po 6 przepisów z ka¿dej kategorii. Stanê³y do nie-
go zespo³y z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimna-
zjum nr 3 i Gimnazjum nr 4. Dania wybierano wed³ug
kryteriów zawartych w regulaminie konkursu, zamiesz-
czonego na stronie internetowej Gimnazjum nr 2. Najwy-
¿ej oceniane by³y: warto�ci od¿ywcze, walory smakowe
dania, wygl¹d, estetyka podania, wspó³praca w dwuoso-
bowym zespole oraz sama prezentacja przepisu.

Panie dietetyczki by³y bardzo zadowolone ze zro-
zumienia zasad zdrowego od¿ywiania i doboru produk-
tów. Zamiast cukru m³odzie¿ u¿ywa³a miodu, natomiast
zamiast �mietany � jogurtu. W przypadku deserów do-
minowa³y �wie¿e i suszone owoce oraz orzechy. Bazê
do wykonania dañ g³ównych stanowi³y przede wszyst-
kim ryby, filet z kurczaka oraz bardzo warto�ciowe
warzywa. Nie zabrak³o szpinaku, broku³ów i awokado.

Rywalizacja rozpoczê³a siê od prezentacji zespo-
³ów startuj¹cych w kategorii �Danie g³ówne�, po czym
dru¿yny uda³y siê do stanowisk kuchennych CKP.

Nastêpnie rozpoczê³a siê rywalizacja w kategorii
deserów, które by³y przygotowywane na oczach publicz-
no�ci. Gotowe desery zosta³y skosztowane i ocenione
przez komisjê w sk³adzie:
§ Gra¿yna W³och � mistrzyni i kierownik Pracowni

Gastronomiczno-Hotelarskiej CKP w S³upsku,
§ Agata Guzanek � znakomity praktyk i do�wiad-

czona szefowa kuchni,
§ Grzegorz Dacków � nauczyciel sekretów kuchni

i dusza naszego konkursu,
§ Daniel Po�wietny � nauczyciel przedmiotów ga-

stronomicznych i ekspert od spraw ¿ywienia.

Swojego faworyta wybra³a równie¿ publiczno�æ, dla
której degustacja przygotowanych potraw by³a spor¹
frajd¹. W oczekiwaniu na danie g³ówne, publiczno�æ
zosta³a poczêstowana zdrowymi warzywami i owoca-
mi oraz specjalnie upieczonymi ciasteczkami owsiany-
mi. Zaprezentowano te¿ program artystyczny oraz krót-
kie filmy edukacyjne o zasadach zdrowego od¿ywiania.

Po przerwie swoje dania prezentowa³a druga
grupa m³odych kucharzy, którzy równie¿ zostali nagro-
dzeni. Przewodnicz¹ca komisji podkre�la³a walory zdro-
wotne i smakowe przygotowanych przez uczniów dañ.
Wszyscy byli pod wra¿eniem umiejêtno�ci kucharskich
m³odzie¿y gimnazjalnej. Przygotowane dania by³y nie-
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zwykle smaczne, ciekawe i zdrowe, a zrobione podczas
konkursu zdjêcia wspaniale oddawa³y artyzm wykona-
nych potraw. Zaplanowano wiêc wydanie ma³ej ksi¹¿ki
kulinarnej, prezentuj¹cej konkursowe przepisy.

Zwyciêzcy oraz zdobywcy nagrody publiczno�ci
zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi do Multiki-
na, ufundowanymi przez rodziców Gimnazjum nr 2.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
ksi¹¿ki kucharskie.

Zwyciêzc¹ konkursu w kategorii �Deser� zosta³
zespó³ z Gimnazjum nr 2: Izabela Dziemidok i Oli-
wia Kunysz, które zaprezentowa³y bajecznie kolorowy
deser �S³odkie guacamole na piaszczystej ziemi z zama-
rynowanym grejpfrutem�.  Nagroda publiczno�ci  przy-
pad³a dziewczêtom: Natalii Chrzanowskiej i Marty-
nie Szabat � równie¿ z Gimnazjum nr 2 � za �Grecki
deser�.

Za najlepsze danie g³ówne komisja uzna³a �Klu-
ski Shreka�, zaprezentowane przez uczennice z Gim-
nazjum nr 3: Mariê Kubiak i Paulinê Rathke, które
zachwyci³y wszystkich walorami smakowymi dania i pre-
zentacj¹ swojego przepisu. W tej kategorii nagroda pu-

bliczno�ci przypad³a uczniom z Gimnazjum nr 1: Mar-
cie Pawulskiej i Przemys³awowi Raku� za danie �Na-
le�niki z piersi¹ z kurczaka�.

Konkurs nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych. Pozo-
staje te¿ mieæ nadziejê, ¿e m³odzi ludzie nie tylko uwierz¹
w to, ¿e zdrowe mo¿e byæ smaczne, ale równie¿ za-
czn¹ przedk³adaæ spotkania ze swoimi rówie�nikami
w realnym �wiecie nad spotkania na portalach interne-
towych oraz w KFC i doceni¹ warto�æ w³asnorêcznie
wykonanych dañ.

Konkursowi towarzyszy³a Telewizja S³upsk, która
postanowi³a wyemitowaæ nie tylko migawkê z tego
przedsiêwziêcia, ale równie¿ przygotowaæ reporta¿, by
rozpropagowaæ konkurs i zdrowe od¿ywianie.

W ten sposób, przez przypadek, narodzi³ siê nowy
turniej, który prawdopodobnie na sta³e zago�ci w kalen-
darzu imprez szkó³ gimnazjalnych. ö

Teresa Raczkowska
wicedyrektor Gimnazjum nr 2

i opiekunka grup projektowych

Có¿ kryje siê pod t¹ przyjemn¹, bajkow¹ nazw¹?
Gdyby dzieci i doro�li wiedzieli, ¿e to znienawidzony
przez nich szpinak, piek¹cy czosnek, zrezygnowaliby
z tego dania, mówi¹c, ¿e nie s¹ g³odni!

A to proszê Pañstwa idealne danie dla zabieganych.
Szpinak w nowej ods³onie. Zrobi³y�my test, ka¿demu
smakowa³o i dopiero pó�niej, kiedy degustatorzy dowie-
dzieli siê, ¿e sk³adnikiem g³ównym jest szpinak, peanom
szpinakowym nie by³o koñca.

Szpinak lubi czosnek, razem tworz¹ znakomity
duet. Szpinak ma w sobie mnóstwo witamin i s³ynie z za-
warto�ci ¿elaza, a czosnek to naturalny antybiotyk, któ-
ry w swoim sk³adzie zawiera zwi¹zki siarkowe i bakte-
riobójcze, olejki eteryczne, b³onnik, wapñ, fosfor, ¿elazo,
magnez i tak bez koñca! Zwi¹zki czynne czosnku znosz¹
bóle g³owy i u³atwiaj¹ zasypanie. W po³¹czeniu z kre-
mowym, delikatnym serkiem mascarpone s¹ poezj¹ dla
naszych kubków smakowych.

Dla tych, którzy zawsze s¹ na diecie lub po prostu
dbaj¹ o swoj¹ sylwetkê, proponujemy makaron razowy,
który jest jednym z najlepszych �róde³ wêglowodanów
i substancji mineralnych. Ubrany w szpinakow¹ pierzyn-
kê, poprószon¹ pra¿onym s³onecznikiem, zapewne przy-
padnie Pañstwu do gustu.

Mamy nadziejê, ¿e szpinak w nowej, naszej ods³o-
nie, znajdzie rzesze nowych wielbicieli � szczególnie te-
raz, gdy wokó³ panoszy siê grypa i mamy podwy¿szone
zapotrzebowanie na witaminy i naturalne � podkre�lamy
� naturalne wzmacniacze!

Smaczny  i zdrowy przepis na drugie danie Klu-
ski Shreka

Sk³adniki: § 1 paczka makaronu razowego § 1 pacz-
ka szpinaku w brykiecie § 1 serek mascarpone § 6 z¹b-
ków czosnku § pieprz § sól § s³onecznik pra¿ony § po-
midorki koktajlowe § bazylia
Sposób wykonania: Dusimy szpinak na patelni razem
z czosnkiem, sol¹ i pieprzem, dodajemy serek, miesza-
my a¿ zacznie bulgotaæ. Ugotowany makaron polewa-
my potrawk¹ ze szpinaku, posypujemy ciep³ym pra¿o-
nym s³onecznikiem, dekorujemy pomidorkami i bazyli¹.
Smacznie, prosto, zdrowo, kolorowo!

Maria Kubiak i Paulina Rathke, kl. 3 c G 3 w S³upsku
� I miejsce w I Miejskim Gimnazjalnym Konkursie

Kulinarnym � kategoria: danie g³ówna.
Kluski Shreka przygotowane wed³ug przepisu

wychowawczyni � Kingi Mielczarek

Kluski Shreka


