HOLOUBECKÝ GURMÁN

O co jde:
Kdy:
Kde:

soutěž o nejlepší úpravu pohoštění z vařených vajec
v sobotu 24. března 2018 mezi 14:30 a 15:00 předání porotě,
od 15:00 – 16:00 hodin ochutnávka pro veřejnost s účastí na hodnocení
Hotel Bělohlávek

Klání se může zúčastnit každý, kdo připraví pohoštění z vařených vajec.
(vejce plněná a zdobená, vajíčkový salát, vaječná tlačenka apod.)
Soutěžní výrobek musí být nejméně z pěti vařených vajec a nejvíce z deseti. Hodnotí se nápad, estetické pojetí a zdobnost. Dále
pak vůně a chuť.
Porota složená z laiků i odborníků v čele s kulinářem Petrem Stupkou.
Omezujeme počet druhů na dva vzorky pro jednoho soutěžícího.
Vzorky přineste spolu se soupisem ingrediencí v sobotu 24.března mezi 14:30 a 15:00 hod. do Hotelu Bělohlávek. Vzorky
naaranžujte na vhodný talíř, misku apod.
Soutěž vypukne v 15 hodin a bude opět spojena s ochutnávkou pro veřejnost. (veřejnost se bude rovněž podílet na hodnocení)
Po ukončení ochutnávky porota vyhlásí vítěze.

Na závěr kuchařská show Petra Stupky ve velikonočním duchu s malou degustací pro přítomné
Jak se můžete přihlásit:
- prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: holoubeckabuchta@email.cz , nebo na obecním úřadě (do e-mailu zájemce o
účast v soutěži uvede celé své jméno, bydliště, ingredience)
- přímo na místě dne 24. března od 14:30 do 15:00 hod.
(velmi Vás však žádáme o předběžnou přihlášku - budeme moci přehlídku lépe připravit, když bude dopředu znám alespoň
přibližný počet soutěžících). Těšíme se na vaši hojnou účast. Výbor pro kulturu a zájmové organizace obce Holoubkov
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HOLOUBECKÝ GURMÁN – přihláška
přihlášku možno poslat e-mailem (holoubeckabuchta@email.cz),
nebo předat na obecním úřadě

jméno a příjmení
adresa
název výrobku
složení
(stačí přísady*)
*Seznam přísad vyžadujeme
kvůli alergikům.
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jméno a příjmení
adresa
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