OVENÁLIE 2019
- Východná

Propozície k súťaži – GULÁŠ
Doporučené množstvo

- 60 litrov (môže byť aj viac)

Mäso
- ovčie alebo kozie
(doporučujeme predvariť, ak je zo starších zvierat), jahňacie (doporučujeme priniesť
nakrájané, to sa udusí rýchlo). Z hygienických dôvodov nenoste nespracovanú celú ovcu
alebo jahňa!
Iné
(všetko si donesie súťažiaci tím)

- suroviny, koreniny, drevo, kotlík

Počet členov v tíme

– nerozhoduje

Guláš sa varí vo vyhradenom priestore s dreveným predajným stánkom. Ak máte
požiadavku na presný priestor pre vlastný stánok, uveďte to do prihlášky aj
s požadovaným rozmerom.
Čas ukončenia varenia súťažného gulášu

-11:00 hod.

Po degustácii aj po vyhodnotení sa guláš predáva, cena je ľubovoľná.

Hodnotenie:
Hodnotí sa:
•
•
•
•

vzhľad
chuť
vôňa
hustota

10 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov

Uvarený guláš hodnotí trojčlenná komisia. Stanovisko na varenie gulášu sa bude losovať
pri príchode, k dispozícii budú stoly a lavice.

Prihláška dole

OVENÁLIE 2019
- Východná

PRIHLÁŠKA
Podnik /firma/:......................................................................................
Meno a priezvisko: ................................................................................
Adresa: ....................................................................................................
tel. kontakt: ............................................................................................
email: ........................................................................................................
Záväzne sa prihlasujem do súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 9.6.2019 vo Východnej
v kategórii:
1. v súťaži o najlepší syr, najkrajšiu syrovú tortu:
Ovčí hrudkový syr
áno - nie*
Ovčí údený syr
áno - nie*
Bryndza ovčia 100%
áno - nie*
Žinčica
áno - nie*
Ostatné syry (parenica, oštiepok, korbáčiky)
áno - nie*
Kozie syry
áno - nie*
Syrová torta
áno - nie*
2. v súťaži o najlepší guláš:
Baraní/kozí guláš

áno - nie*

3. predaj ovčích a kozích výrobkov:
Gazdovský dvor
áno - nie*
*
Nehodiace sa preškrtnúť
Prihlášku zašlite najneskôr do 6.06.2019 na e-mail: zchok@zchok.sk
prípadne na adresu: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
Skuteckého 19
974 01 Banská Bystrica
Kto sa prihlási elektronicky, poštou do uvedeného termínu, účasť v súťaži je bezplatná. Pri
prihlásení na mieste sa vyberá poplatok 10,- eur.

