PRAVILNIK 7
TEKMOVANJE V PRIPRAVI JEDI PRED GOSTOM IN
PRIPOROČANJE VINA

Tekmovalec (kuhar ali natakar) je v celoti kreator in avtor ene na novo ustvarjene jedi, ki jo pripravi v
tekmovalnem programu. Jed pripravlja za tri osebe pred gostoma, katerima postreže dve porciji in eno
porcijo servira komisiji.
Tekmovalec postreže jed in priporoča vino na pripravljen pogrinjek za dve osebi na svečano urejeni mizi
(komponente slavnostnega pogrinjka).
Tekmovalec predstavi in postreže ustrezno vino, ki ga je predhodno določil in ga na dan tekmovanja
prinese s seboj. Tekmovalec sprejme goste, jim predstavi jed, ki jo bo pripravljal, jo servira in postreže
vino. Tekmovalec pripravlja:
glavno jed z ustrezno prilogo
Glavno jed ali del glavne jedi tekmovalec pripravi termično pri gostovi mizi. Na gueridonu si pripravi vse
potrebno za garniranje jedi na krožnik in postrežbo vina.

Organizator priskrbi tekmovalcu voziček za flambiranje in delovno mizo ter mizo s prtom za pogostitev.
Vsa živila, priloge, dekoracijo in inventar za pripravo in serviranje jedi, ter vino si priskrbi tekmovalec sam.

Čas za pripravo in postrežbo jedi in vina je 30 minut.
Nastop je javen, zato mora tekmovalec nastopiti v delovni obleki.

Strokovna komisija bo tekmovalca ocenjevala po naslednjih kriterijih:
1. receptura
0 – 2 točk
2. priprava delovnega mesta (mise en place),
0 – 5 točk
3. strokovnost, urejenost, higiena tekmovalca in estetika pri delu,
0 – 18 točk
4. izgled servirane jedi, kreativnost
0 – 15 točk
5. okus jedi
0 – 35 točk
6. skladnost vina in jedi, pogrinjek, postrežba
0 – 23 točk
7. inovativnost izdelka in točnost – čas priprave jedi
0 – 2 točk

Tekmovalec recepturo v elektronski obliki ter podatek o izbranem vinu do ponedeljka, 4. novembra
2019, posreduje vodji tekmovanja. Pred pričetkom tekmovanja tekmovalec tiskano recepturo v treh
izvodih preda članom ocenjevalne komisije.

Kriteriji ocenjevanja:
Glede na število doseženih točk se razglasijo in podelijo zlata, srebrna in bronasta medalja za
prvouvrščene. Vsi tekmovalci prejmejo priznanje za sodelovanje.
Na dan tekmovanja bo vodja tekmovanja na razpolago za komentarje po končanem nastopu vseh
tekmovalcev
Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da na predloga vodje tekmovanja tekmovalca izključi, če
ne bo upošteval pravil tekmovanja.

ROK PRIJAVE : petek, 27. september 2019
Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice:
http://gtzslovenije.si/prijava/
Za vsa dodatna vprašanja vezana organizacijo in izvedbo tekmovanja se obrnite na:
Srečko KOKLIČ (vodja projekta)
srecko.koklic@tgzs.si, 051 273 000
Na tekmovalnem mestu (pred in med tekmovanjem) se obrnite na:
Edvard KUŽNER (vodja tekmovanja)
kuzner.edvard@gmail.com, 041 505 540

