
 

SÚŤAŽ VO VARENÍ 
BARANÍCH ŠPECIALÍT

    

 
Vyhlasovateľ súťaže: Miestna ak č

a Salaš pod Maginhradom
Miesto:    Salaš pod Maginhradom 
Termín:   22.10.2016
 
Časový harmonogram sú ťaže:

• 10:00 - 11:00 Zraz a prezentácia sú
• 11:00 - 15:00 Súťažné varenie
• 15:00 Hodnotenie baraních špecialít 
• 16:00 Vyhlásenie výsledkov sú

 
Podmienky:   

• Varenie tradičných aj netradi
• Počet členov súťažného družstva: maximálne 

 

 
 

PROPOZÍCIE 

ŤAŽ VO VARENÍ 
BARANÍCH ŠPECIALÍT

na podujatí  
 

 

    

Miestna ak čná skupina MALOHONT   
alaš pod Maginhradom  Veľké Teriakovce  

pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach  
6 (sobota) od 11:00 do 16:00 hod. 

ťaže: 
prezentácia súťažných družstiev 

ťažné varenie 
00 Hodnotenie baraních špecialít 3 - člennou odbornou porotou 
00 Vyhlásenie výsledkov súťaže 

ných aj netradičných špecialít z baranieho mäsa. 
ťažného družstva: maximálne 5.  

AŽ VO VARENÍ  
BARANÍCH ŠPECIALÍT  

 

 

 



• Každé družstvo dostane od vyhlasovate
kotlíky, stôl na prípravu spolu s
a lyžice/vidličky určené na

• Každé družstvo si musí zabezpe
servírovanie, kotlík (plynové horáky nie sú povolené
počasia). 

• Akékoľvek ďalšie požiadavky je potrebné vopred konzultova
• Všetci členovia družstva musia ma
• Každé družstvo musí uvariť
• Všetky ingrediencie na prípravu baraních špecialít musia by

predprípravy, predvarenia a
hygienickú nezávadnosť. 

• Po odobratí degustačných porcií (3 porcie) 
priateľom, známym a návštevníkom podujatia

• Predaj baraních špecialít 
• Súťaž sa koná za každého po

 
Štartovné: 

• Bezplatné. 
 

Hodnotenie: 
• Odborná porota bude hodnoti

 
Odmeny: 

• Každé družstvo získa diplom.
• Prvé tri víťazné družstvá získajú navyše 

 
Prihlasovanie do sú ťaže a informácie:
Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do
alebo na adresu: MAS MALOHONT, Sam
 
V prípade nejasností sa informujte 
Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:   Prihláška 

stane od vyhlasovateľov súťaže: 5 kg mäsa (vrátane kostí)
na prípravu spolu s lavicami, vrece na odpad, 

čené na ochutnávku a pre potreby členov družstva (max. 30 ks
zabezpečiť: ingrediencie, potrebné náradia a nádoby, 

lynové horáky nie sú povolené) a altánok (len v prípade

alšie požiadavky je potrebné vopred konzultovať s vyhlasovate
lenovia družstva musia mať zástery. Jednotné tričká a pokrývky hlavy sú vítané.

Každé družstvo musí uvariť toľko porcií jedla, aby použilo všetkých 5 kg
Všetky ingrediencie na prípravu baraních špecialít musia byť v
predprípravy, predvarenia a pod., pričom každé družstvo je zodpovedné za ich kvalitu a 

 
čných porcií (3 porcie) môže každé družstvo ponúka
návštevníkom podujatia na ochutnávku (nie je povinné)

Predaj baraních špecialít na podujatí nie je povolený. 
až sa koná za každého po časia.  

Odborná porota bude hodnotiť vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a servírovanie

Každé družstvo získa diplom. 
azné družstvá získajú navyše vecné ceny. 

informácie:  
zašlite najneskôr do  17.10.2016 na e-mail: info@malohont.sk

alebo na adresu: MAS MALOHONT, Sam a Vozára 154, 980 52  Hrachovo

ípade nejasností sa informujte v Kancelárii MAS: 
772453  

(vrátane kostí), drevo pod 
, vrece na odpad, umelé taniere/tácky 

lenov družstva (max. 30 ks). 
náradia a nádoby, nádoby na 

n v prípade nepriaznivého 

vyhlasovateľom súťaže. 
pokrývky hlavy sú vítané. 

kg mäsa. 
ť v surovom stave bez 

om každé družstvo je zodpovedné za ich kvalitu a 

družstvo ponúkať zvyšné porcie 
(nie je povinné). 

servírovanie jedla. 

info@malohont.sk   
a Vozára 154, 980 52  Hrachovo  


