Propozice k Přehlídce regionální kuchyně
Pořádá se v rámci Svatováclavské pouti v Lokti
1. Termín konání: 28. 9. 2019
2. Místo: Amfiteátr Loket
3. Časový harmonogram:
8:00 – 10:00

příprava stánků

10:00 – 14:00 výdej jídel
15:00

vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů

4. Pořadatel: Mikroregion Sokolov-východ
5. Spolupořadatel: Město Loket
6. Kontaktní osoba: Eva Slámová, telefon: 774 087 510, mail: slamova.eva22@gmail.com
7. Uzavírka přihlášek: 24. 9. 2019
8. Účastníci
Do přehlídky se může zapojit kdokoliv z Karlovarského kraje, Saska a Durynska. Každý účastník musí
obsadit obě dále uvedené kategorie.

9. Zadání pro soutěžní jídla
Kategorie Polévka – jakákoliv typická regionální nebo národní polévka
Kategorie Ovocný koláč – jakýkoliv regionální koláč nebo moučník, jehož jednou ze složek je ovoce.
Připouští se např. i varianta závinu.
Počet porcí: min. 50 z každé kategorie. Porcí se u polévky rozumí 0,33 l, u kategorie „ovocný koláč“
ekvivalent 1 koláče o průměru 12 cm.
Nejpozději do termínu uzavírky přihlášek sdělí účastníci název jídel z obou kategorií. Účastníci ručí za
to, že soutěžní jídla jsou čerstvá, hygienicky bezvadná. Každý účastník si zajistí přepravu sám a to
v hygienicky odpovídajících obalech, nádobách.
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10.

Zázemí pro účastníky

Pořadatel ve spolupráci se spolupořadatelem zajistí účastníkům stany, vybavení na ohřev jídel,
jednorázové nádobí. 1 Stan je určen pro 2 stanoviště. Celkové rozměry stanu 3 x 4,5 m.
Každý z účastníků si předem s pořadatelem domluví konkrétní požadavky na vybavení stánku.
Přivítáme, pokud si účastníci zajistí nádoby na ohřev.

11.

Způsob vydávání ochutnávek

Návštěvníci akce obdrží při vstupu hlasovací lístek (viz návrh). S tímto si u každého stánku mohou
vyzvednout ochutnávku.
1 ochutnávka = ¼ porce polévky + ¼ porce koláče
Obsluha stánku označí na hlasovacím lístku odebrání porce.
Jedná se o neprodejné vzorky, každý návštěvník obdrží u každého stánku maximálně 1 ochutnávku.
Kvůli přehlednosti označí každý účastník své stanoviště viditelně názvem města nebo obce, které
zastupuje. Označení obdrží od pořadatele.

12.

Hlasování

Návštěvník vybere nejlepší polévku a nejlepší koláč a odevzdá lístek.
Na konci akce se sečtou jednotlivé hlasy a budou vyhlášeni vítězové každé kategorie (nejlepší
polévka, nejlepší koláč).

Hlasovací lístek
Stánek č. 1

Sokolov

Švestkový koláč

Kulajda
X

Stánek č. 2

Loket

Stánek č. 3

Lobenstein

Stánek č. 4

xy

Stánek č. 5

xy

Bramboračka

Jablkový závin

Soljanka

Drobenkový koláč

Projekt „Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis“
Číslo projektu: 100349976
Projekt je financován z prostředků Evropské Unie.

Nejlepší polévka: stánek č..............

Nejlepší koláč: stánek č..............

