Rohatecké klání kotlíkových gulášů
Rohateční aktivisté v čele se Zdendou Ředinou mladším, pořádají již
druhý ročník klání v kotlíkových guláších. Vůně masa se bude po
celém okolí linout dne

20.5.2017 OD KALE V ROHATCÍCH
Přihlášky budou uzavírány 19.5.2017
(Z. Ředina 601 307 276, H. Šavelová 722 416 451)
Zúčastnit se může omezený počet soutěžících, proto s přihláškou nezahálejte :)

PRAVIDLA:
- PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
1. Dobře se bavit
2. Pořádně se nadlábnout
3. Ochutnat co nejvíce porcí gulášů

- PRO SOUTĚŽÍCÍ:
1. Pořídit si vlastní suroviny (forma startovného), sehnat si parťáka na topení a
přípravu (max. 2 členný tým)
2. Zajistit si veškeré zázemí (kotlík – vaří se na ohni, vaření na plynovém nebo
jiném vařiči je dovoleno pouze po předchozí dohodě, stolek, malý stánek,
kuchařské náčiní....) Porota bude hodnotit i zázemí – nazdobený stánek s
jakoukoliv tématikou, případný malý drink nebo panák k porci zdarma, cibule
jako přídavek, vtipné kostýmy ....
3. Uvařit libovolný počet porcí guláše. Guláš nemá žádná pravidla, je na
každém, jaký zvolí druh masa, přísady, způsob servírování ....
4. Prezentace je v 9:00, kdy se každému přidělí místo, kde si může rozdělat
oheň. Start vaření v 10:00 – pokud se někomu nepovede rozdělat oheň, může
držet palce soupeřům. Doba přípravy guláše je max. 5 hodin. Všechny suroviny
musí být v syrovém stavu! Předem může být pouze nakrájené maso, nakrájená a
očištěná zelenina, zbytek přípravy a vaření pouze na místě pod dohledem poroty.
5. Poskytnout degustační porci pro porotu – opět se fantazii meze nekladou

PRO POROTU
1. porota hodnotí:
- chuť
- barvu
- konzistenci
- aroma
- kvalitu surovin (druh masa, absenci glutamátů a
ochucovadel, způsob zahuštění, druh podlévání...)
- výzdobu stánku
- kreativitu (již zmíněný drink, oblečení ....)
- čistotu pracoviště
. vzhled degustační porce pro porotu
2. Porota má dovoleno během přípravy přicházet ke stánkům a ptát se na
způsob přípravy, druh použitých surovin a klást týmu jakékoliv dotazy, avšak
soutěžící nemá povinnost odpovědět.
Bodování bude prováděno formou udělování bodů v každé kategorii v rozmezí
1 - 5 v případě shody má rozhodující hlas předseda poroty!
Pořadatel zajistí:
dřevo na topení
tekoucí pitnou vodu
toalety
místo k vaření (cca 4x4 metry)
pečivo
vyhlášení výsledků a ceny
doprovodný program
kávu, čaj, limonádu
pro děti bude zajištěna limonáda zdarma, pivo a alkoholické nápoje si lze
zakoupit u baráčníků.

Účel této akce je stmelení kolektivu – srandy není nikdy
dost!!!

