PRAVILA TEKMOVANJA ZA ŠEDRŠKO KUHALNICO
30. junija 2013 bo potekalo »Tekmovanje za šedrško kuhalnico«, kjer se bodo pomerili
amaterski kulinarični mojstri in mojstrice.
Pravico nastopa ima ekipa, ki se bo do 26. junija 2013 prijavi na tekmovanje.
Zbor tekmovalnih ekip bo v nedeljo, 30. junija 2013 na trgu v Sodražici na trgu v Sodražici ob
9. uri (pri stojnici Turističnega društva Sodražica), ob 9.30 pa se kuhanje prične.
Prostor za kuho bo izžreban pred začetkom tekmovanja. Kuha se v kotličku na odprtem
ognju. Ognjišče pred pričetkom tekmovanja, tekmovalci pripravijo sami. Priprava jedi
(rezanje čebule, zelenjave, mesa…, kurjenje ognja) se lahko prične šele potem, ko
organizator najavi start.
Organizator priskrbi prostor, kateri bo oštevilčen, podstavek za kurišče, drva za kurjenje,
vodo za kuho in mizo, kjer bodo lahko tekmovalci pripravljali in dekorirali hrano.
Tekmujoče ekipe same priskrbijo kotliček za kuhanje ter vse ostale potrebne sestavine, ki jih
bodo potrebovali pri kuhi. Organizator jim povrne strošek 30 EUR.
Izrecno je prepovedano, da ekipe uporabijo industrijske začimbe (Fant za golaž, umetne
arome…). Ekipa, ki bo ravnala v nasprotju s temi pravili, bo diskvalificirana.
Ekipe se same oskrbijo z ustreznimi pripomočki za delo: predpasniki, servieti in kuhinjskim
priborom (deska, kuhalnica, nož in podobno).
Ekipa mora skuhati minimalno 8 litrov golaža (za 25 porcij).
Čas kuhanja je omejen in traja do 13.30 ure.
O najboljši etnološki jedi iz področja od Turjaka do Kolpe, ki se bo jedla na žlico, bo odločala
tako strokovna komisija kot tudi obiskovalci prireditve. Komisija bo ocenjevala v prvi vrsti
okus, nato izgled, aromo, barvo ter urejenost prostora in ekipe. Člani komisije bodo
nadzorovali sam potek kuhanja (razrez čebule, praženje, začimbe, ki se bodo dodajale,
pripravo jedi, izgled ekipe (čistočo in urejenost) ter pripravo in izgled mize). Obiskovalci bodo
z nakupom jedi dali točko ekipi.
Dve najboljši jedi na žlico – ena po izboru komisije, druga po izboru obiskovalcev bosta
nagrajeni, prav tako bodo vse udeležene ekipe prejele spominsko darilo.
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