VÝSTAVBA

NOVÉHO

STRAVOVACÍHO

PROVOZU

GASTROTECHNOLOGIE — ZAŠKOLENÍ — SERVIS

GYMNÁZIUM HEJ ÍN-OLOMOUC
V srpnu 2009 byla slavnostn dokon ena nejv tší investice v daném roce Olomouckého kraje v objemu 115. mil
. P edm tem investice byla výstavba nového stravovacího pavilonu v etn spojovacího kr ku s budovou Gymnázia Hej ín a kompletní technologická dodávka za ízení. Pavilon navrhnul Doc. Ing. Arch. Vladimír Vychodil a
stavbu realizovala spole nost OHL ŽS Olomouc. Srdcem provozu je varný ostrov se zav šenou , tlakovou, multifunk ní technologií od švýcarského výrobce firmy ELRO. Provoz je také vybaven pr chozím šokérem pro zchlazování/zmrazování od firmy IRINOX. P edm tem pln ní naší spole nosti byla i dodávka dvou VZT strop od
firmy GIF. Pro dokonalý komfort v nádhern len né a prosv tlené jídeln je na odb r špinavého nádobí instalován karusel. My ky v zázemí jsou od n mecké firmy MEIKO. Rozvoz teplé a zchlazené stravy se provádí
v thermoportech od firmy RIEBER. Kapacita varny je v rozsahu 1000 porcí (ob
). Díky multifunk ní, tlakové
technologii lze va it v pr
hu sm ny 2x v etn pr
žného dova ování pro výdej stravy a zvýšit tak kapacitu
až na 2000 ob
. Odpolední sm na pak m že vyráb t 2000 až 3000 šokov zchlazených jídel. Znamená to, že
varna s objemovou výrobní kapacitou 1000 porcí bude schopna za dv sm ny vyprodukovat až 5000 porcí.
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Kompletní technologické
vybavení nového provozu
A)

Multifunk ní, tlakové
varné aparáty

B)

Distribuce jídel

C)

Zaškolení personálu

D)

Autorizovaný servis

Dne 15.7.2010 Gymnázium Hej ín navštívil President republiky pan Václav Klaus s chotí.
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