Rišňovský kotlík 2021
Nultý ročník
Miesto konania: Park pred kultúrnym domom v Rišňovciach
Dátum konania: 03.07.2021 o 12,30 hod. prezentácia
Zápisné: 10 € družstvo
Pravidlá súťaže:
Družstvo sa skladá z max. piatich členov. Organizátor zabezpečí priestor na varenie, sedenie so
stolom, 20 misiek a lyžíc, viazanicu dreva, 4 bochníky chleba a možnosť odberu pitnej vody. Prístup
k elektrickej energii organizátor s kapacitných dôvodov NEPOSKYTUJE !!!.
Súťažiaci si sami zabezpečia: kotlík, stojan (v prípade voľného ohňa podložku proti spáleniu trávy),
náradie na prípravu dreva, náradie na varenie a suroviny na prípravu a konzumáciu (prístrešok podľa
vlastného uváženia).
Technické podmienky:
Zástupca súťažiaceho družstva sa zúčastní o 12,00 hod. na brífingu a losovaní, kde si vyzdvihne
identifikačné číslo, podľa ktorého sa bude identifikovať hodnotená vzorka guláša pri degustovaní
členmi poroty. Identifikačné číslo sa skladá z dvoch častí. Jedna časť sa odovzdáva so vzorkou, druhou
časťou sa preukazuje totožnosť družstva k degustovanej vzorke guláša pri vyhlasovaní výsledkov. Ceny
budú odovzdané družstvu, ktoré sa preukáže totožnosťou podľa identifikačného čísla k umiestnenej
vzorke guláša. Varí sa minimálne 10 l guláša. Na hodnotenie pre porotu sa odovzdá 1 misa gulášu
pridelená organizátorom.
Poradie a postupnosť odovzdávania vzoriek k degustácii na určené miesto si súťažiaci určujú sami
po vzájomnej dohode.
Príprava jedál:
Všetky suroviny si zabezpečujú súťažiaci a sú za ich kvalitu a hygienickú nezávadnosť plne
zodpovední !!!. Súťažiaci majú k dispozícii čas na varenie od 12,30 hod. do 17,00 hod.
Zákazy:
Zakazuje sa donáška akýchkoľvek predpripravených a predvarených surovín a prídavkov do guláša
mimo priestoru určeného na varenie počas súťaže. Všetky suroviny pri vyhlásení začiatku súťaže musia
byť v surovom stave. Návšteva susedných družstiev iba po súhlase.
Diskvalifikácie:
Porušenie zákazov, oneskorené odovzdanie vzoriek, rozhodnutie komisie, znečistenie
porušenie verejného poriadku.
Hodnotenie a ceny:
1. Guláš – hodnotí sa chuť, vzhľad, vôňa, kvalita mäsa, hygiena prípravy: I. II. III. miesto
2. Oblečenie družstva a výzdoba stánku je na fantázii družstva.
Prajeme príjemnú, ničím nerušenú atmosféru podujatia a veľa spokojných konzumentov!!!

jedál,

