Roztančené kotlíky – soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 2021
Termín a místo konání
Sobota 14.08.2021, Pavlínin dvůr, ul. Fialova, Šumperk (v rámci Folklorní slavnosti)
Pořadatel
Sdružení přátel folkloru Severní Hané, P. O. Box 17, 789 69 Postřelmov
Maximální počet soutěžních týmů
10
Termín způsob podání přihlášek
Pátek 13.08.2021 na e-mail kultura@sumperk.cz
(nutno uvést název soutěžního týmu, jméno kontaktní osoby a telefonní a e-mailový kontakt)

Časový harmonogram soutěže
8:00
zahájení, prezentace
8:00-12:00
vaření guláše
12:00
zahájení hodnocení vzorků a následné zahájení prodeje degustačních porcí veřejnosti
13:00
vyhlášení výsledků
Pravidla
1. Vaří se guláš, ze 4 kg vepřové plece. Balíček s masem bude zajištěn pořadateli a bude předán
na začátku soutěže. Cílem je svařit alespoň 30 porcí vepřového guláše. Výsledný produkt se
po svaření stává majetkem pořadatele. Nakládání s ním je výlučně v jeho kompetenci.
2. Ingredience používá každý účastník vlastní. Pořadateli bude zajištěna mimo masa, pouze
voda a dřevo na podpal. Další prostředky na podpal jsou povoleny vlastní. Vaří se na
přiděleném ohništi, na otevřeném ohni. Není povoleno rozdělávat oheň jinde, mimo toto
ohniště. Doplňkově lze použít malý vařič (nikoliv však pro hlavní kotel).
3. Z hlediska bezpečnosti a hygieny mají ke kotlům přístup pouze soutěžící a porotci.
4. Každý soutěžící vaří na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy nenese organizátor odpovědnost.
5. Guláš musí být dovařen do 12:00, kdy proběhne vyhodnocení.
6. Porota složená jak z laické, tak odborné veřejnosti hodnotí čtyři parametry guláše (barva,
konzistence, chuť, provařenost masa) a celkový dojem. Pro každý parametr lze udělit 1
(nejhorší) až 10 bodů (nejlepší). Maximální počet bodů pro jeden soutěžní vzorek je 50 bodů.
Vítězí soutěžní vzorek s nejvyšším počtem bodů.
7. Dále bude probíhat veřejná anketa o nejlepší guláš. Zájemce si zakoupí u vstupu do areálu
hodnotící kartu (slouží zároveň jako vstupenka na ochutnávku soutěžních gulášů). Hodnotitel
pak může vybrat jeden soutěžní guláš, označit jej v kartě a odevzdat pořadateli. Ten hlasy
veřejnosti sečte a soutěžní guláš s nejvíce hlavy veřejnosti vyhrává cenu veřejnosti.
8. Vyhodnocení bude provedeno na hlavní scéně akce. Vyhlášeny budou první tři místa podle
bodů poroty a první místo ve veřejné anketě. Výherci obdrží věcné ceny od sponzorů akce.

