
V rámci podujatia Terchová v pohybe   
vyhlasujeme súťaž o najlepší guláš

TERCHOVSKÁ VAREŠKA 2015   
Organizátor súťaže: Hotel Fatra, Penzión Goral , RIC TERCHOVEC
Miesto konania  : Areál parkoviska RIC TERCHOVEC, Sv. Martina 1500 Terchová
Dátum a čas : 12.9.2015   9:00 - 10:00 Prezentácia

10:15 Pokyny pre súťažiacich a predstavenie poroty
10:30 Štart súťaže
14:30 Odovzdávanie vzoriek – degustácia
15:30 Vyhodnotenie súťaže

Prihlášky : terchovec@terchovec.eu, 0902 615 622 
max. počet súťažných mužstiev je 25

Podmienky súťaže  : Varí sa výlučne na ohni z dreva , tradičným spôsobom v kotlíku na otvorenom
ohni aj v kotline. Min. množstvo uvareného  gulášu je 3 l., odovzdávajú sa 2
degustačné vzorky. Degustácia bude anonymná.
Hodnotiace kritériá: Hygiena na pracovisku, chuť, farba a konzistencia jedla,
prezentácia a obhajoba produktu, spolupráca a image družstva, názor divákov.
Súťažné tímy musia mať min. 2 členov , maximálny počet je obmedzený množstvom
uvareného gulášu min. 0,5l na osobu. Body  môžu tímy získať aj v špeciálnych 
dodatkových disciplínach.
Víťazom je tím s najvyšším bodovým hodnotením. 
Výber surovín je obmedzený iba ich kvalitou a je v kompetencii mužstiev, zakázané 
sú polotovary, predom tepelne upravené mäso ako aj hotové produkty.
Mäso môže byť nakrájané a naložené. Zelenina a zemiaky maximálne očistené –
nenakrájané. Pochutiny a koreniny dovolené 
Čas na prípravu pracoviska je od 9:00 do 10:30. Čas na varenie je max 4 hodiny.
Pripravené guláše nie sú určené na predaj, prebytok gulášu je možné využiť v 
degustačnej akcii pre verejnosť, kde za poplatok môžu diváci ochutnať súťažné jedlá
a hodnotiť ich. 
Súťaž je otvorená pre amatérskych aj profesionálnych kuchárov.

Organizátori zaistia: Stôl, drevo, vyhradené miesto, pitnú vodu, nádoby na vzorky, divákov dobrú náladu
a celodennú zábavu vo forme kultúrnych vystúpení a športových zápolení. Ako aj
hodnotné ceny pre víťazov a slávnostné vyhlásenie výsledkov na pódiu.

Tímy si zaistia          : Členov, suroviny, podporu divákov, súťažného ducha, pracovné náradie.
Altánok a dekoráciu – nie sú podmienkou

Štartovné                  : Pre občanov a ich združenie 0 Eur, pre firmy a politické strany 20 Eur


