In cadrul celei de-a sasea editii a concursurilor profesionale organizate anual de Continental Hotels,

Hotel Continental Oradea a fost de 3 ori castigator!
noiembrie 2007
Cei mai talentati dintre barmanii, ospatarii si bucatarii lantului hotelier Continental Hotels au
participat in luna noiembrie la cea de-a sasea editie a concursurilor anual profesionale organizate de
companie.
Competitia de barmani s-a desfasurat pe data de 9 noiembrie la hotelul Ibis din Constanta, iar
participantii, sapte la numar, au trecut prin focurile a patru probe ce au facut deliciul persoanelor prezente :
prepararea a unui cocktail special, a unui punch, a unei specialitati de cafea si a unui cocktail creatie
proprie – specialitatea barmanului. Castigatorul a fost de fapt o castigatoare, a reprezentat hotelul
Continental din Oradea si se numeste Macavei Corina.
Hotelul Continental Oradea a fost, de altfel, si gazda concursului de bucatari ce s-a desfasurat pe
data de 23 noiembrie si a supus concurentii la grele, dar delicioase incercari: proba de creativitate, de
preparare a unei specialitati balcanice, a unei specialitati din clatite (antreu sau desert) si a unui desert din
inghetata. Il felicitam pe Cosmin Catana, reprezentant al hotelului Continental din Oradea.
Ultimul concurs, cel de ospatari s-a desfasurat la hotelul Continental din Arad pe data de 24
noiembrie, iar concurentii – bucatari au preparat si servit biftec tartar, au servit si decantat vin, au flambat
diverse produse alimentare si au servit branzeturi in stilul propriu, impresionand publicul, care a aplaudat
spectacolul culinar. Premiul cel mare a mers tot la Hotelul Continental din Oradea catre norocosul numar
sapte pe care Camelia Branzasi l-a avut in concurs.
Juriul a fost diferit pentru fiecare editie a acestor concursuri si a fost alcatuit atat din persoane cu
multa experienta in domeniu, cat si din persoane prezente in public, care au degustat preparatele si au notat
concurentii in functie de abilitatile de care dispun.
Concurentii au fost rasplatiti pentru eforturi, astfel ca au plecat acasa, in functie de premiul pe care
l-au obtinut, cu premii in bani, ustensile specifice necesare activitatii lor si carti de specialitate. Nimeni nu a
ramas nerasplatit!
“Viziunea companiei noastre este aceea de a imbunatati atat calitatea standardelor cat si
priceperea angajatilor nostri. Organizarea si participarea in cadrul unui concurs profesional in industria
ospitalitatii ajuta de asemenea sa mentinem un nivel ridicat de motivatie”, afirma domnul Michele Meoni,
COO Continental Hotels.
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