PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
ŽIKAVECKÝ KOTLÍK – III. ročník súťaže vo varení gulášu
Organizátor: OcÚ Žikava v spolupráci s komisiou kultúry, školstva a športu.
1. Termín, miesto konania, program
• termín – 20. 8. 2022 (sobota). V prípade zlého počasia by bol termín zmenený.
Všetci budú včas informovaní.
• miesto konania – areál multifunkčného ihriska v Žikave
• program:
 11:00 – príchod družstiev
 12:00 – odštartovanie varenia spoločným prípitkom súťažiacich na
zdarný priebeh
 17:00 – odovzdanie vzoriek gulášu hodnotiacej komisii
 18:00 – vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien
2. Organizátor zabezpečí
• priestor na varenie
• vodu
• 1 stôl a 2 lavice (pivný set) pre každé družstvo
• odpadkové koše
• drevo
• plastové taniere a lyžice pre každé družstvo
• 1 peceň chleba pre každé družstvo
• servítky
3. Súťažiaci si zabezpečia
• suroviny na varenie
• kotlík so stojanom alebo kotlinu
• kuchynské náčinie
• slnečník alebo prístrešok
• železnú alebo oceľovú dosku pod otvorené ohnisko (oheň nesmie byť na zemi)
4. Druhy gulášov
• varí sa guláš z mäsa hovädzieho, bravčového, baranieho, z diviny alebo ich
zmesí (mäso môže byť pripravené dopredu – nakrájané, namarinované)
• varí sa minimálne 5 litrov gulášu jedného druhu
• po odovzdaní vzorky môže družstvo svoj guláš rozdať svojim rodinným
príslušníkom alebo predávať záujemcom.

5. Hodnotenie
• hodnotenie predložených vzoriek vykoná porota zložená z minimálne 5 členov
• hodnotí sa vzhľad, chuť, konzistencia mäsa a zemiakov predloženej vzorky
• prvé tri družstvá budú odmenené zaujímavými cenami
• osobitná cena bude udelená družstvu za najlepšie vyzdobený stánok a najlepšie
oblečené družstvo
• každý člen družstva dostane malú drobnosť na pamiatku tejto akcie

6. Bezpečnosť pri varení, ochrana životného prostredia
• družstvá môžu použiť na varenie len drevo
• používanie propán-butánovej fľaše je zakázané
• družstvá sú povinné zabezpečiť ohnisko proti šíreniu ohňa (nádoba s vodou)
• za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení zodpovedá vedúci
družstva
• družstvo je povinné po skončení súťaže upratať po sebe užívaný priestor
a odpadky odložiť do odpadkových košov (vriec)

