Soutěž ve vaření guláše
Tasovice
Dne 2. září 2017 od 12:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Tasovicích.

Vstupné pouze 100,- Kč. Děti do 15 let zdarma.
Zapálení ohně (čili start)
12:00 hod.
Konec vaření :
15:00 hod.
Hodnocení odbornou komisí :
15:00 hod.
Ochutnávka guláše pro veřejnost : 15:30 hod.
Vyhodnocení :
19:00 hod.
Hudba :
Reprodukovaná hudba

12:00 hod.- 19:00 hod.

Večerní zábava :

19:00 hod.- 02:00 hod. „ O R Y O N “

Celodenní občerstvení (jídlo a pití): Hospoda „ Na hřišti „

Cena diváků (návštěvníků)
1. místo - Nejlepší guláš
- Sud piva
1. místo - Nejsympatičtější družstvo - Vepřová kýta

Soutěžní týmy:
1 - ZD Hodonice
2 - TJ Hodonice
3 - Proneco
4 - Ano Šéfe
5 - Tuňáci
6 - Veselá Pastýřka
7 - Vězni
8 - SDH Tasovice
9 - Růženka
10 - Rakouský gulášek
11 - Turci
12 - Los Banditos

13
14
15
16
17
18

-

Obec Tasovice
ZŠ Tasovice
Slavkováci
Arbeiter
Hobzí
TJ Sokol Tasovice

Propozice:
Každé soutěžní družstvo se bude skládat ze čtyř členů. Po odstartování ve 12:00 hod. si
každé družstvo zapálí oheň, nakrájí maso, cibuli a tímto začne vařit guláš. Každé
družstvo obdrží od pořadatelů 3 kg hovězího masa, 3 kg cibule, kotlík, vodu, dřevo,
stůl, chleba a degustační misky. Při vaření guláše mohou návštěvníci pozorovat
jednotlivá družstva jak se jim daří a soutěžící povzbuzovat. Po celý den je zajištěno
občerstvení. Ukončení vaření guláše, tedy časový limit vyprší v 15:00 hod. Od 15:30
hod. budete moci ochutnat, soutěžními družstvy uvařené kotlíkové guláše. Každý z Vás
návštěvníků obdrží po zaplacení vstupného dvě hodnotící nálepky, které nalepíte
soutěžnímu družstvu na připravené hlasovací listy. Jedna nálepka bude za nejlepší guláš a
druhá za nejsympatičtější družstvo. Návštěvníci budou hodnotit :
1. nejsympatičtější družstvo (práce při vaření guláše, výzdoba a čistota na stánku,
kuchařské úbory družstva, pohostinnost)
2. kvalita a chuť guláše
Při ochutnávce Vám soutěžící nalijí přibližně 1/2 dcl. guláše s minimálně jedním
kouskem masa. Každé soutěžní družstvo musí uvařit min. 10 litrů guláše. Jaké
ingredience si soutěžící do guláše přidají, záleží jenom a pouze na soutěžících. V 18:00
hod. bude ukončeno hlasování a budou sečteny hlasy. V 19:00 hod. přistoupíme
k ocenění vítězů a k poděkování všem soutěžícím. Od 19:00 hod. je pro návštěvníky
připravena večerní zábava, kde Vám bude hrát skupina O R Y O N. Večerní zábava
je také v ceně vstupného. Akci zakončíme v 02:00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

