Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
Termín : 1.9.2018 sobota
Pravidla soutěže:
-

Soutěžit může jakékoliv členné družstvo
Budou upřednostňována družstva Olbramáků
Startovné ve výši 100.- Kč musí být zaplaceno do 31.8.2018
Od 11.00 hod nástup družstev, vylosování soutěžních čísel
Kontrolní vážení masa
12.00 hod odstartování soutěže

Každé družstvo od pořadatelů obdrží:
1.
2.
3.
4.

Dřevo (mohou si přinést vlastní)
Stůl a lavice
Libovolné množství pitné vody
Pivo do guláše – 3 půllitry na družstvo

Každé družstvo si zajistí:
1. Minimálně pět kg masa vcelku (hovězí, vepřové, zvěřina)
2. Ostatní suroviny do guláše (cibule-může být nakrájená předem, vývar na podlévání může být uvařený
předem …..
3. Nástroje a pomůcky dle vlastního uvážení (kotlík, nože, vařečky, prkénka, rukavice a jiné kuchyňské vybavení)
4. Stylové ustrojení
5. Dle vlastních úvah přístřešek (není povinný)
Podmínkou soutěže je uvařit guláš v kotlíku na otevřeném ohništi či jiných nádobách vytápěným přírodním ohněm
přímo v areálu Centra volného času. Ohniště si prosím zajistěte tak, aby nebylo v přímém kontaktu se zemí ,
abychom nezničili trávu na hřišti (kotliny). Ti, co nemají tuto možnost , nahlaste prosím pořadatelům – zajistíme
opatření. Maso se začne čistit a krájet až po startu na místě. Časový limit 4,5 hodiny. Ukončení vaření bude 16.30
hod. Výsledky hodnotí 3-členná odborná porota, pro kterou družstvo připraví 3 porce hotového guláše do misek
dodaných pořadatelem. Potom začne prodej guláše-degustační porce po 10,- Kč na ochutnávku pro laickou porotu
(kdokoliv z návštěvníků starších 16 let). Pořadatelé zajistí prodej misek pro návštěvníky.
Bude zajištěno občerstvení (sladké koblihy a uzené klobásy) a doprovodný program.
Ceny Odborné poroty :
1.místo – kotlíkový set
2.místo – sada řeznických nožů
3. místo –5 litrový sud piva
Cena laické poroty :
1.místo – balíček maďarských dobrot
Přihlásit do soutěže se můžete na telefonu : 602 589 453 Nohlová Jana, nebo na emailovou adresu
Nohlova.jana@seznam.cz

