
na otwarcie Punktu Partnerskiego Stalgast

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarcie Punktu  
Gastro Centrum, które odbędzie się już 14 października 2022 r.  

na al. Poznańska 70A, w Pile. Wydarzenie potrwa  
od godziny 10:00 do 14:00. 

Poza oficjalną częścią, na gości czekać będą także dodatkowe atrakcje. 
Odbędzie się specjalny pokaz kulinarny, podczas którego zostaną 

zaprezentowane możliwości sprzętu Robot-Coupe, a także pieca 
konwekcyjno-parowego Smart i syfonu iSi i RC– a to wszystko 

z uwzględnieniem najnowszych trendów gastronomicznych.  
Tego nie można przegapić! 

Do zobaczenia

ZAPRA
SZAMY



Podczas pokazu zostanie zaprezentowany maksymalny potencjał pieca konwekcyjno-
parowego. I to w aż w trzech odsłonach!

 — Pieczenie – szybkie przygotowanie śniadania w powtarzalny sposób. Optymalne 
wykorzystanie pieca dzięki systemowi AllOnTime. 

 — Gotowanie na parze – zdrowe, proste i oszczędne przygotowywanie posiłku 
dzięki systemowi MultiCook. 

 — Smażenie – powtarzalne przygotowywanie dań z zadbaniem o wydajność  
i koszty, a także o zredukowanie tłuszczu do 80%. 

Profesjonaliści pokażą uczestnikom jak 
łatwa, szybka i intuicyjna jest obsługa Pieca 
Stalgast Smart. Szczegółowo omówią także 
oprogramowanie, które zostało opracowane z 
myślą o różnorodnych lokalach gastronomicznych, 
oraz funkcję systemu myjącego – moduł ten jest 
odpowiedzią na częsty problem w utrzymaniu 
czystości pieca w restauracjach.

Piec konwekcyjno-parowy Stalgast Smart - 
prosta obróbka termiczna w kuchni



 — Cutter – proste i szybkie przygotowywanie past, farszów, sosów, 
mielenia mięsa i musów. 

 — Świeże soki – zdrowo, szybko i tanio. 

 — Innowacyjne rozwiązania – nowości w krojeniu warzyw  
i nie tylko. 

Dla wszystkich osób, które zastanawiają się, jak dokładnie (i przede wszystkim szybko!) 
przygotować wafle z buraka i marchewki, pokroić papryki w paski, pomidora w plastry, 
warzywa do zupy w kostkę, pora na surówkę czy cebulę w kostkę - odbędzie się 
specjalny pokaz z wykorzystaniem niezawodnego Robota-Coupe. 

Prezentacja z zakresu obróbki mechanicznej będzie świetną podstawą 
do zoptymalizowania pracy w kuchni. 

Robot-Coupe, 
czyli ekspert od obróbki mechanicznej 



Syfony w kuchni - czy tak wygląda przyszłość gastronomii? Zapraszamy do wzięcia udziału 
w pokazie na temat praktycznego wykorzystania syfonów oraz do poznania najnowszych 
trendów kulinarnych. 

Temat przewodni to kreatywne przygotowywanie deserów,  
dipów i koktajli za pomocą Syfonów iSi. 

Nowe trendy w gastronomii.  
Dlaczego syfon iSi to niezbędnik w kuchni? 

Spotkanie zostanie podzielone na 5 ciekawych segmentów. 

 — Omówienie Syfonów iSi i ich przeznaczenia. 

 — Wykorzystanie klasycznego syfonu do bitej śmietany do przygotowania 
deserów i sosów. 

 — Zaprezentowanie praktycznych trików z wykorzystaniem syfonów. 

 — Omówienie korzyści wynikające z użytkowania syfonu iSi. 

 — Przygotowanie deseru w 2 minuty. 


