
PROGRAM
Za vas smo izbrali teme, ki bi jih morali slišati vsi gostinci.

Thermana Laško

8:30 Pričetek
9:00 Predavanja
10:00    Praktične delavnice
12:30 Okrogla miza
13:30 Kosilo
15:00    Predavanja
16:30    Okrogla miza
17:30    JRE program
18:00   Večerja in afterparty

16. november 22



Predavanja
Prihodnost gastronomije 
je v trajnosti

O trajnosti se govori povsod, pa jo res znamo vnesti v 
vsakodnevno prakso? Predavatelji bodo z nami delili, kako so se 
lotili odgovornega poslovanja do samih sebe, soljudi, narave in 
generacij, ki prihajajo za nami.

Od vrtička do zvezd – 
Kuhanje se ne začne za štedilnikom

Je filozofija »sledi naravi« in stopaj skozi njo z odprtimi očmi res 
prava pot do brbončic obiskovalcev? Kako močno mora kuharja 
zanimati od kod prihajajo njegove sestavine, kako z njimi ravna 
in kako s trajnostnim pristopom gradi zgodbo restavracije? Je to le 
trenutni trend, ki poganja kulinariko?

Pogled na to temo in priložnosti, ki se ponujajo, bodo predstavljene 
skozi tri mednarodne primere, kjer so družbene, okoljske in 
podnebne spremembe že naredile spremembo v gastronomiji.

Ana Roš
Hiša Franko

Trajanje
60 min

Uroš Mencinger
Vivi



Od majhne ribe do velikega ulova

Trajanje
60 min

Rudolf Šefan
Pelegrini

Kako iz preproste »konobe« do svetovno znane restavracije? 
Inspirativno predavanje, v katerem bo chef restavracije Pelegrini 
predstavil svojo kulinarično filozofijo, ki temelji na številnih 
sodelovanjih z majhnimi hrvaškimi proizvajalci. 



Juicy okusi – degustacijski meniji 
z brezalkoholno izkušnjo

Praktični moduli
Od teorije k praksi

Vedno aktualne teme iz sveta gastronomije bomo predstavili preko 
praktičnih modulov. Izjemna priložnost, da se naučite nekaj novega, 
kar boste lahko takoj po JRE akademiji vključili v svoje delo. 

Določeni moduli bodo potekali sočasno. Vsak udeleženec si bo ob 
registraciji izbral tri od šestih modulov.

Prihodnost kruha se skriva 
v njegovi preteklosti

Kruh je pomemben del naše prehrane. Z lastnim kruhom in drugimi 
pekovskimi dobrotami svojo kulinarično identiteto gradi tudi vse 
več slovenskih restavracij. Kakšen je pristop droženja v sistemu 
gostinstva in visoke kulinarike? Lahko v tako hitrem tempu sledimo 
njegovemu počasnemu »koraku«?

Anita Šumer
Drožomanija

Trajanje: 30 min
(izbirni modul)

Kot prva od restavracij pri nas je Hiša Franko »podlegla« trendu 
takoimenovanih »juicy pairingov«. O tem, kaj brezalkoholne 
spremljave so, kako nastajajo ideje po novih okusih, kako 
fermentacija pri njih poteka ter zakaj je vključevanje brezalkoholne 
spremljave v gostinstvu smiselno, bomo prisluhnili Anji Skrbinek.

Anja Skrbinek
Hiša Franko

Trajanje: 30 min 
(izbirni modul)



Kam stremi pivovarstvo 
v Sloveniji?

Hrana ne raste na policah – 
sodobno nabiralništvo

Vinske zgodbe prihodnosti

Kraft piva so kar naenkrat obnorela svet. Kakšna je njihova 
prihodnost v visoki kulinariki in kako jih sprejemajo gostje v visoki 
kulinariki? V katero smer se razvija trend pivovarstva? Kakšne 
odnos gojimo do brezalkoholnih različic piva, ki marketinško vse 
bolj krepijo svoj pomen?

"Povezan moraš biti z okoljem, v katerem deluješ, da lahko iz njega 
črpaš navdih," je prepričan Luka Košir (Grič). Povsod okoli nas, če 
smo le malo pozorni, lahko najdemo odlične surovine, ki okuse 
kulinaričnih kreacij povzdignejo na najvišjo raven. Zakaj jih v
veliki meri še vedno ne začutimo? Kako nam lahko pomagajo 
graditi osebnost in identiteto naših restavracij?

Kljub majhnosti slovenskega trga v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami, se v naših restavracijah lahko pohvalimo z zelo bogato 
bero vinskih etiket. Kateri stili vin prevladujejo, v katero smer 
se razvijajo naše vinske karte, kakšen odnos gojimo do tako 
imenovanih oranžnih in naravnih vin v primerjavi s svetovnimi 
klasiki?

Andrej Sluga

Luka Košir

Jamie Goode

Združenje slovenskih pivovarn

Grič

Wineanorak.com

Trajanje
30 min
(izbirni modul)

Trajanje
30 min
(izbirni modul)

Trajanje
30 min
(izbirni modul)



Vodne karte –
prihodnost naših restavracij?

Voda ni le »pijača brez okusa in barve«, temveč skrbno sestavljen 
skup atomov vodika, kisika in koktajla mineralov, ki definirajo njen 
okus. Ker se različne vode različno prilegajo izbranim jedem, lahko 
vodne karte postanejo tudi prihodnost naših restavracij?

Niko Huber
Vodni sommelier

Trajanje
30 min
(izbirni modul)



Okrogle mize
Odprli vam bomo nov 
način razmišljanja

Na dveh okroglih mizah bomo odprli aktualne teme. Razpravljali 
bomo o tem, kako narediti gostinstvo spet privlačno ne le 
drugim, ampak predvsem sebi in našim zaposlenim. Kritično pa 
bomo pogledali tudi na našo branžo in se vprašali, zakaj nam 
digitalizacija ne bi smela biti trn v peti? 

Naprej ali nazaj? – Kje je gostinstvo 
v dobi digitalnega razvoja?

Sodobni trendi in razvoj industrijo peljejo že na raven 4.0, 
gostinstvo pa se v digitalizaciji šele prebuja. Je za področje 
kulinarike izkustvena situacija (vid, vonj in okus) preveč pomembna, 
da bi jo lahko v digitalno okolje v celoti prenesli? Kakšne so 
nevarnosti in prednosti digitalnega razvoja?

Blaž Cvar SuperbAleksandra Brdar TurkHans van Mannen
Predsednik OZS Govorec bo javljen naknadnoNova KBM d.d.CEO JRE Evropa

Trajanje
60 min



Nekoga moraš imeti rad – 
Kadrovski pristopi v gostinstvu

So družinske gostilne s svojim konstantnim “žrtvovanjem” za gosta 
korak do uspešnih poslovnih zgodb? So zaposleni v gostinstvu 
danes le breme lastnikov? Kakšna je odgovornost mladega kadra, 
ki stopa na profesionalno gostinsko pot? Kako se mu približati in 
skupaj trajnostno razvijati uspešen kadrovski model?

Marko Pavčnik Grega Repovž Tomaž Kavčič Martin Jezeršek
Restavracija Pavus Gostilna Repovž Gostilna pri Lojzetu Jezeršek gostinstvo

Trajanje 
90 min

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.



Prijava

Ogled spletne strani.

Cena akademije
189,00 EUR

Prijave na dogodek so odprte do vključno 
11. 11. 2022 oziroma do zapolnitve 
prostih mest.* 

*Zaradi omejenega števila mest so prijave 
obvezne.

*Cena vključuje DDV. Zaradi sočasnega 
poteka različnih modulov, je prijava 
na posamezne module mogoča do 
zapolnitve prostih mest.

https://www.jre.eu/en/jreakademija
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