
 

 
 

 
 

Warsztaty Kuchni Kaszubskiej zakończone 
 

MłodzieŜ, która uczyła się kuchni kaszubskiej w trakcie projektu „Kuchnia Kaszubska 
oknem na świat zakończyła cykl 10 warsztatów kulinarnych. 
W sobotę 16 czerwca br. odbyły się ostatnie warsztaty, w których uczestniczyło 12 
niepełnosprawnych uczniów klas zawodowych o profilu Kucharz małej gastronomii z PZS Nr 
2 w Kościerzynie oraz 12 uczniów Technikum o profilu Kucharz z PZS Nr 1. Wśród 
uczestników było18 kobiet i 6 męŜczyzn. 
 

W trakcie ostatnich zajęć uczestnicy nauczyli się sporządzania kotletów kaszubskich 
z pomuchla, surówki z młodej kapusty, wafli gdańskich i tortu gdańskiego. 
Tak jak na wcześniejszych zajęciach, wpierw wszyscy zaznajomili się z recepturami potraw, 
przygotowali sprzęt i produkty na swoje stanowiska. Następnie ze wsparciem nauczycieli, 
przygotowali potrawy, je skonsumowali, a na koniec omówili dokonane procesy 
gastronomiczne. 

W ciągu 10 sześciogodzinnych spotkań uczestnicy nauczyli się przyrządzania ponad 
40 róŜnych potraw, których inspiracją była Lista Produktów Tradycyjnych Województwa 
Pomorskiego – powiedziała Katarzyna Cichosz, koordynator projektu. – Na naszej liście 
znalazły się zupy, dania mięsne i warzywne. Nie zabrakło równieŜ słodkości, które 
najbardziej lubili uczestnicy projektu. 
 

Wartością dodaną projektu, która ujawniła się w trakcie realizacji projektu było 
dodatkowe przygotowanie się uczniów klasy II kuch z PZS Nr 2 do egzaminu praktycznego – 
powiedziała P. Barbara Piepióra, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty, jednostki 
realizującej projekt. – Mamy nadzieję, Ŝe uczniowie, których czeka w lipcu ten egzamin sobie 
poradzą. Trzymamy kciuki!  

Jeszcze w czerwcu przed uczestnikami projektu wyjazd do Muzeum Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich oraz szkolenie HACCP dla 12 uczniów PZS Nr 1. 
Natomiast ostatnim elementem projektu będzie wydanie mini ksiąŜki kucharskiej z 
przepisami zrealizowanymi w ramach warsztatów. Jej elektroniczna wersja dostępna będzie 
na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl, www.koscierzyna.pl oraz stronach 
internetowych PZS Nr 1 i 2. 

Przypomnijmy, Ŝe projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priotytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich.  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


