2. ročník gulášového klání „Chotusický kotlík 2018“
Konaný v rámci prázdninového posezení pořádaného Mysliveckým spolkem
ve spolupráci s Obcí Chotusice

Tato zábavně gurmánská soutěž se uskuteční v sobotu 25.8.2018
Slavnostní zážeh pod kotlíky bude v 15:00

Soutěžící jsou povinni ctít a dodržovat tyto následující nekompromisní podmínky:
1.

Soutěží max. čtyř členný tým (tým můžou tvořit zástupci spolků, sportovních,
kulturních i zájmových organizací, ale i široká veřejnost nejen z Chotusic)

2.

Soutěžní tým podá závaznou přihlášku na Obecním úřadě v Chotusicích
(během pracovní doby) a to do pátka 17.8.2018 do 14:00 a zároveň uhradí
startovné ve výši 500,- Kč. Toto startovné bude soutěžnímu týmu vráceno
v den soutěže. V případě neúčasti soutěžního týmu v den soutěže toto
startovné propadá ve prospěch soutěže.

3.

Počet startovních míst je omezen.

4.

Každý soutěžní tým přinese 2 kg syrového masa (libovolného druhu, např.
hovězí, vepřové, kančí, dančí), jakožto základní surovinu a další ingredience
k výrobě soutěžního pokrmu. Přinesené suroviny budou na základě dodaných
platebních daňových dokladů pořadatelem proplaceny na místě a ž do výše
500,- Kč.

5.

Maso může být předem nakrájeno. Cibule může být oloupaná a nakrájená na
libovolné tvary.

6.

Pořadatel zajistí dřevo k topení (jiný způsob topení pod kotlíkem není
povoleno), zápalky, noviny, stůl a chléb.

7.

Pro každý soutěžní tým bude připraven 8 litrový kotlík s trojnožkou a poklicí.

8.

Naběračku, vařečku, nože na krájení, prkénko a další pomůcky či přípravky
včetně ostatních ingrediencí k přípravě guláše si přinese každý tým vlastní
(kreativitě se meze nekladou).

9.

Převzetí kotlíků se uskuteční ve 13:50 v prostorách myslivecké klubovny a
zároveň proběhne losování pozice ohnišť.

10. Od 14:00 – 14:59 bude mít soutěžní tým čas na před-přípravu spojenou
s následným vařením guláše (tzn. rozdělání ohně a jeho rozhoření, krájení a
příprava ostatních surovin).
11. Samotné zavěšení kotlíku nad ohniště bude odstartováno hromadně
přesně v 15:00. Stanovená doba přípravy guláše jsou 3 hodiny.
12. Soutěžící musí guláš uvařit na místě soutěže. Donést guláš uvařený předem
doma a na místě ho pouze ohřát je přísně zakázáno!
13. Start ochutnávání uvařených gulášů veřejností bude pořadatelem zahájen cca
v 18:00. Tým, který začne vydávat soutěžní guláš dříve, bude diskvalifikován.
14. Hodnotit bude:
a) odborná hodnotící komise,
b) veřejnost.
15. Vyhrává ten tým, který bude mít po sečtení jak hlasů veřejnosti, tak hlasů od
odborné komise nejvíce bodů.
16. Hodnocen odbornou porotou bude nejen kulinářský um ale i kreativita
soutěžního týmu a estetický dojem (stejnokroje členů týmu, kostýmy či další
vychytávky při vaření).
17. Hlavní cena bude sud dobrého piva!!
18. Zdravotní služba pro pomoc přejedeným včetně nutného sociálního zařízení
bude zajištěna.

Během soutěže bude připraveno občerstvení:
✓ Pivo
✓ Řízky
✓ Guláš – nesoutěžní
✓ Něco sladkého
Od 19:00 večerní taneček a příjemné posezení.
Srdečně zveme nejen všechny občany naší obce!!
Vstupné dobrovolné.

