SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
Po pozitívnych ohlasoch zo súťaže vo varení gulášu v predošlých rokoch,
sme sa rozhodli zorganizovať pre našich občanov súťaž vo varení gulášu aj v
tomto roku, a to na deň Barce.
Prehliadku a ochutnávku svojho kulinárskeho umenia budú môcť jednotlivé
prihlásené družstvá predviesť 08.9.2018 v miestom parku v Barci. Súťaž sa
bude isto niesť v duchu zábavy, hudby, dobrej nálady a neopísateľných vôní. Do
tejto súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má chuť a odvahu popasovať sa so
súperom.
Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
1. Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, ktoré majú minimálne 3 členov a
maximálne 5. Môžu byť rodinné, firemné, uličné, susedské, priateľské,
dôchodcovské, mládežnícke od 18 rokov, ženské, mužské, zmiešané a
iné.
2. Družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia, resp. podľa toho ako
sa chce prezentovať, pretože pri hodnotení sa bude prihliadať aj na
humor a zaujímavé nápady družstva v oblečení, prezentácii a
servírovaní.
3. Pri prihlásení družstva do súťaže obdrží zástupca družstva 20,00 €
finančný príspevok na zakúpenie potrebných ingrediencií. Všetky
suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, kotlík a všetko
potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje
náklady.
4. Družstvá sa musia prezentovať v deň súťaže v čase od 13,00 hod. u
organizátora súťaže. Každé družstvo si na začiatku vyžrebuje číslo, pod
ktorým odovzdá svoju hodnotiacu vzorku. Organizátor zabezpečí miesto
na varenie, drevo a prístup k pitnej vode. Družstvo pripraví guláš podľa
vlastného receptu počas konania súťaže a z vlastných surovín. Uvariť je
potrebné minimálne 10 litrov gulášu, ktorý musí obsahovať mäso. Iné
ingrediencie sú na zvážení súťažiacich.
5. Množstvo hodnotiacej vzorky je cca 1,5 dcl gulášu pre porotcov.
Hodnotiaca vzorka sa odovzdáva o 16,00 hod. a po odovzdaní vzorky
môžu družstvá uvarený guľáš rozdať prítomným ľuďom v plastových
miskách s chlebom, ktoré dostanú od usporiadateľa.

6. Porota hodnotí najmä kvalitu jedla, dodržanie stanoveného množstva
navareného gulášu, ale aj humor a nápady družstva v oblečení,
servírovaní a pod. V čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci
zdržujú vo svojom určenom priestore. Nedodržanie základných
podmienok, t.j. nedodržanie minimálneho množstvo gulášu, porušenie
hygieny je dôvodom na vylúčenie z hodnotenia.
7. Zloženie hodnotiacej poroty: predseda a 2 členovia poroty, ktorých
menuje starosta. Členovia poroty hodnotia nezávisle spôsob varenia a
finálny produkt – guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu) a celkové
družstvo, každý člen poroty pridelí hodnotenej vzorke jedla známku od
1 – 5 za chuť jedla a druhú známku od 1-5 za kreatívne nápady družstva
(oblečenie, servírovanie atď.) pričom číslo 5 znamená najlepšie
hodnotenie.

Víťazov súťaže čaká okrem potlesku publika aj:
1. cena: 30,00 € + diplom
2. cena: vecná cena + diplom
3. cena: vecná cena + diplom
4, 5, 6 a ďalšie - diplom a malá vecná cena

Podmienky súťaže sú dané - stačí sa prihlásiť na miestnom úrade
najneskôr do 31.

augusta 2018.

Každý zo súťažiacich preberá vlastnú zodpovednosť za kvalitu surovín,
ktoré budú pri príprave guláša používané.

