GulášFest 2019 sobota 05.10.2019
Pořadatel: T.J.Sokol Ostrava Proskovice a SDH Proskovice
Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je schopen na otevřeném ohništi uvařit guláš.
Přihlášený tým (maximální počet osob v týmu není omezen, minimum jsou ovšem dva soutěžící
na jeden tým), který na otevřeném ohništi uvaří guláš, dle vlastního receptu, z jakýchkoliv surovin
(hovězí, vepřový, zvěřinový, zabijačkový, houbový, atd.).
Každý tým je povinen zaplatit startovné ve výši 200,- Kč nejpozději do 15.09.2019.
Osobně p.Dostálovi, nebo na účet 214117765/0600
(do poznámky uveďte: „váš název týmu“ - Guláš Fest)
!!! Tým musí mít svůj název a taktéž název vařeného guláše !!!
(vítaný bude i týmový obleček či kostým)
1.

Každý tým je povinen mít připraveno minimálně 10litrů guláše
(degustační porce je 100 ml + jeden kus masa cca 30g – to je 10lit. šťávy/cca 3-4kg masa).
Cena degustační porce je 10,- Kč.
Maximální hranice množství guláše není stanovena.
Každý tým může po soutěži prodávat porci guláše dle vlastní stanovené ceny.

2.

Příprava soutěžního guláše se děje v místě konání akce u multifunkčního hřiště Ostrava-Proskovice
od 10.00 hod. do 14.00hod. (např. krájení cibule, i jiné zeleniny, masa apod. Jediné co si může
soutěžící tým připravit dopředu je: vývar na podlití, oloupat a omýt zeleninu – ale ponechat v celku,
nakrájet či naložit maso).

3.

K podpalu ohně pod kotlem může dojít nejdříve v 9:30 hod. (roztopení).

4.

Vodu, chleba, pracovní stůl, degustační kelímky a lžičky (ne k vlastnímu prodeji)
zajistí organizátor akce.

5.

Naběračku (nejlépe 1dl), kotlík, podpal a topné dřevo si každý soutěžící tým zajistí sám.

6.

Každý tým je povinen si vše po sobě řádně uklidit.

7.

Všechna rizika, spojená s přípravou guláše, nese soutěžící tým. Také všechny
správné hygienické návyky tak, aby byla dodržena maximální čistota soutěžících i surovin
při přípravě guláše.
Hotové guláše budou podávány návštěvníkům po 14.00 hodin.
Vyhlášení výsledků soutěže bude v 17.00hod.

Soutěžní týmy berte v potaz:
že diváci mohou hodnotit nejen kvalitu hotového guláše, ale také kulturu a profesionalitu přípravy, čistotu
na pracovišti a celkovou prezentaci týmu.
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!
Týmy na prvních třech místech obdrží věcné ceny!!!
……………………………………………………………………………………………………………………

Přihlášky:
Zájemci nahlásí název družstva, název guláše a bydliště nejpozději do 20.09.2019
na e-mail: dostalzdenek@email.cz, nebo na telefon: 731 055 999
Příklad názvu družstva: Bídníci/Bídný guláš/Proskovice

