Výzva k přihlášení do soutěže
Vyzýváme všechny zájemce z řad amatérských kuchařů k účasti v soutěži
o nejlepší kotlíkový guláš uvařený na přírodním otevřeném ohni, která se bude
konat v sobotu 27. 7. 2019 od 14:00 hod. v areálu hřiště TJ Sokol Třemešná.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je schopen uvařit v kotlíku na otevřeném
ohništi guláš – jehož základem je vepřové maso. Další ingredience si soutěžící
zvolí dle libosti.
Soutěží maximálně 4člená družstva. Počet družstev je limitován na 10, tzn. kdo
se dřív přihlásí, tak bude soutěžit.
Všichni ostatní jsou srdečně zváni mezi diváky a zároveň hodnotitele gulášů.
Vyhraje kuchařský tým s největším počtem získaných bodů od poroty
i od diváků (bude proveden součet bodů).
Startovné i degustační porce guláše je zdarma.
Termín:
Sobota 27. 7. 2019 od 14:00 hod.
Začátek vaření od 14:10 hod., po něm následuje prezentace soutěžících.
Ochutnávka uvařených gulášů v rozmezí 16:50 – 17:20 hod.
Časový limit je stanoven na 2,5 hod.
Propozice:
Podmínkou soutěže je uvařit guláš v kotlíku na otevřeném ohništi či jiných
nádobách vytápěným přírodním ohněm přímo v areálu hřiště TJ Sokol
Třemešná.
Soutěžícím je povoleno přinést si s sebou uvařený vývar a nakrájenou cibuli.
Ti, kteří dovezou již hotový guláš a na místě jej budou pouze ohřívat, budou ze
soutěže vyřazeni.
Pořadatel zajistí:
1. Místo na vaření.
2. Ze základních ingrediencí dodá pouze 3 kg NEKRÁJENÉHO vepřového
masa, pitnou vodu, pečivo, misky a lžíce na guláš.
3. Maso soutěžící obdrží na místě před začátkem samotného vaření. Čistit
a krájet jej budou moci začít od 14:10 hod.
Soutěžící zajistí:
1. Soutěžící si zajistí sami na vlastní náklady další veškeré ostatní ingredience
dle libosti a suroviny pro uvaření guláše,
2. Kotlík, dřevo na topení, nože, vařečky, naběračky aj. kuchyňské potřeby, stůl
na krájení a vydávání, popřípadě altán.

Hodnotí se:
Chuť guláše, tuhost masa, barva guláše a hustota.
Porota bude složena z profesionálů i laiků, povinností je dát porotě 3 degustační
porce bez ozdob, do jednotných misek dodaných pořadatelem.
Hodnotí se také výzdoba, práce a čistota na pracovišti, show a případný
doprovodný program. Hodnotí se i výdej gulášů veřejnosti.
Zájemci doručí závaznou přihlášku na Obecní úřad Třemešná nebo pošlou
na email epodatelna@tremesna.cz do 19. 7. 2019.
Případné dotazy zodpoví a informace obdržíte od kontaktní osoby:
Tomáš Salvet, email salvettomas@atlas.cz.

