I. ročník soutěže

sobota 18. 5. 2019 od 12.00 hodin
na Smetanově náměstí v Litomyšli

"Mástr šéf" Vulcanus Gril Litomyšl
Do soutěže se mohou přihlásit maximálně tříčlenné profesionální i amatérské týmy,
které na grilu vytápěném ohněm značky Vulcanus zhotoví svůj soutěžní pokrm dle
níže vypsaných podmínek.
Hodnotí se nejen kvalita hotového pokrmu, ale také kultura a profesionalita přípravy,
čistota na pracovišti a celková prezentace týmu, případně doplňkový program.
Zatímco váš pokrm, včetně jeho přípravy, bude hodnocen podle nejpřísnějších
profesionálních kritérií, u všeho dalšího je očekávána recese a dobrá zábava.
Smyslem soutěže je především si odpočinout od stresových situací v zaměstnání a
užít si jiné vaření, než je obvyklé.
Soutěžní úkol a podmínky:
•
•
•
•
•
•

na grilu připravit 2x hovězí steak o hmotnosti minimálně 200g
předem může být maso nakrájené i naložené, zelenina očištěná a omytá
příloze a doplňkům se meze nekladou
hodnotí se nejen kvalita hotového pokrmu, ale také kultura a profesionalita
přípravy
časový limit max 45 minut
pro soutěžící budou roztopeny grily značky Vulcanus,
www.vulcanus-design.cz

Pořadatel zajistí:
• pracovní nástroje
• grily značky Vulcanus
• hodnotící komisi složenou z odborníků
• pracovní stůl
• slavnostní vyhodnocení a odměnění nejlepších – vítěz získá sadu značkového
nerezového nádobí společnosti AEG v hodnotě 4000,- Kč od litomyšlské firmy
Damio - kuchyně a interiéry
Soutěžící si sami zajistí:
• suroviny
• dekoraci na výzdobu
• nádobí na servírování
• po akci úklid a uvedení grilu do původního stavu!

Prezence soutěžících
18. 5. 2019 od 11:45 hodin, poté bude soutěžícím přiděleno soutěžní místo.
Slavnostní zahájení soutěže
18. 5. 2019 ve 12:00 hodin, zúčastní se jej všechny týmy.
Ukončení soutěže
18. 5. 2019 ve 12:45 hodin.
Hodnocení
Hodnotící komise bude složená z profesionálních kuchařů, gastronomů, novinářů a
veřejnosti. Každý komisař bude hodnotit a přidělovat body za chuť připravovaného
pokrmu, ale také za výzdobu, práci a atmosféru soutěžních týmů. Hodnocení všech
týmů bude prováděno průběžně během celé doby.
Vyhlášení výsledků
proběhne na hlavním pódiu mezi 14:00 a 15.00 hodinou na Smetanově náměstí
v Litomyšli.
Další informace na telefonu 602 712 164 (Leoš Krejčí).
STARTOVNÉ JE ZDARMA.
Přihlášky zasílejte na krejci@smetanuvdum.litomysl.cz,
uzávěrka do 15. května 2019.

