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Tekmovanje v pripravi jedi pred gostom
Kuhar ali natakar je v celoti kreator in avtor dveh novo ustvarjenih jedi, ki jih pripravi pred
gostom – komisijo. Vsako od obeh jedi pripravlja za dve osebi. Tekmovalec lahko izbira:
1. hladno predjed in glavno jed
ali
2. glavno jed in sladico.
Jedi pripravi na angleški, oziroma francoski način strežbe (razkosavanje, filiranje, rezanje,
mešanje, porcioniranje, flambiranje – toplotna priprava jedi pred gostom).
Glavno jed mora tekmovalec termično obdelati pred gostom – komisijo!
Organizator priskrbi tekmovalcu voziček za flambiranje in delovno mizo. Vsa živila, priloge,
dekoracijo in inventar za pripravo in serviranje jedi si priskrbi tekmovalec sam.
Čas za pripravo:
a) hladna začetna jed: 10 minut
b) glavna jed: 12 minut
c) sladica: 10 minut
Tekmovalec mora s prijavnico za tekmovanje poslati tudi recepture z normativi za vse
pripravljene jedi.
Nastop je javen, zato mora tekmovalec nastopiti v delovni obleki.

Strokovna komisija bo tekmovalca ocenjevala po naslednjih kriterijih:
1. receptura,

0 – 05 točk
2. priprava delovnega mesta (mise en place),
0 – 05 točk
3. strokovnost, urejenost tekmovalca in estetika pri delu,
0 – 15 točk
4. izgled serviranih jedi (vsake jedi posebej),
0 – 20 točk
5. okus jedi (vsake jedi posebej),
0 – 50 točk
6. inovativnost izdelka in točnost – čas priprave jedi. ,
0 – 05 točk
Ocenjevalni kriteriji:
• priznanje za sodelovanje do 69 točk
• bronasto priznanje za sodelovanje, če doseže 70 - 79 možnih točk;
• srebrno priznanje za sodelovanje, če doseže 80 - 89 možnih točk in
•zlato priznanje za sodelovanje, če doseže 90 -100 možnih točk
V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk razglasijo in podelijo bronasta,
srebrna in zlata medalja za osvojeno mesto.
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