IX. ročník Okresnej súťaže vo varení gulášu
Organizátor: MO APVV Rožňava
Termín konania: 17.5.2022 / utorok/
Miesto konania: Betliar, futbalové ihrisko
Čas konania: 10:00 h – 15:00 h
Organizačné pokyny a pravidlá súťaže:
začatie varenia guláša o 10:00 h,
ukončenie varenia guláša o 13:30, odovzdávanie vzoriek o 13:40 h,
počet súťažiacich 3 osoby (iba člen APVV, preukaz člena); každé družstvo bude
mať určeného kapitána (vedúceho), ktorý môže dávať pripomienky, sťažnosti,
podnety organizátorom a predsedovi odbornej poroty,
na prípravu a varenie guláša je čas max. 3,5 h,
súťažiaci pripravia guláš podľa vlastného receptu, z vlastných surovín (mäso
okrem vnútornosti) a ingrediencií v minimálnom množstve 5 litrov,
mäso si môžu súťažiaci priniesť namarinované, ostatné suroviny si musia
pripravovať na mieste,
súťažiace družstvá si zabezpečujú na varenie guláša materiál na vlastné náklady
(potrebné kuchynské riady a pomôcky, nádoby, kotlík iba s ohniskom a drevo na
oheň),
organizátori pre každé družstvo zabezpečia chlieb, misy, lyžice, servítky, stôl,
stoličky alebo lavice, pitnú vodu, nádoby na odpad, základné občerstvenie a v
prípade nepriaznivého počasia budú zabezpečené prístrešky,
organizátori zabezpečia odbornú porotu na čele ktorej bude profesionálny kuchár,
prvé tri družstva získajú ocenenia , diplom a vecný dar varechu.
.
Hodnotenie:
hodnotenie vzoriek guláša sa uskutoční o 13:45 h,
množstvo hodnotiacej vzorky guláša je cca 0,5 l,
zloženie hodnotiacej poroty: predseda – profesionálny kuchár, členovia poroty,
hodnotenie guláša: chuť guláša, farba guláša, konzistencia mäsa a ostatných prísad
v guláši, hygiena pri varení,
určení členovia poroty zabezpečia o 13:40 h odobratie vzoriek guláša od
jednotlivých družstiev; každé družstvo si označí vlastnou značkou spodnú stranu
nádoby, v ktorej bude vzorka, nádobu vloží do ďalšej čistej nádoby a túto odovzdá
určenému členovi poroty,
v čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore,
členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať,
vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po ukončení
hodnotenia členov poroty.
Víťaz bude reprezentovať MO APVV Rožňavu na IX. Krajskom kole vo varení
gulášu 1.7.2022 v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. v RYBNÍKOCH SVATUŠA 342.
Záväzné prihlášky (príloha) zasielajte najneskôr do 16. 5.2022 18.00 hod.
telefonicky na číslo 0918840301, alebo na @ adresu : buk.peter58@gmail.com.
Peter Bukovič
Predseda MO APVV Rožňava

