PRAVILNIK
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.

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da na predlog
vodje tekmovanja tekmovalca izključi, če ne bo upošteval
pravil tekmovanja.

Glavno jed s primerno prilogo entrecote triple, (prilogo in
prikuhe so lahko pripravljene v naprej, obvezno element
popečeni jurčki)

Vrednotenje ocenjevalnih kriterijev:

Jed pripravlja za tri osebe pred gostoma, katerima postreže dve
porciji in eno porcijo servira komisiji. Ob jedi priporoča in
postreže izbrano vino

00,00 do 59,99 POTRDILO ZA SODELOVANJE
60,00 do 69,99 PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
70,00 do 79,99 BRONASTO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
80,00 do 89,99 SREBRNO PRIZNANJE ZA SODELOVCANJE
90,00 do 100 ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE

Pogoji tekmovanja:
a) tekmovalec priprav slavnostni pogrinjek skladno z menijem
b) tekmovalec pred pričetkom tekmovanja odda recepturo za
jed, ki jo bo pripravil (v e obliki v word posreduje naprej vodji
tekmovanja ali prinese s seboj na ključku),
c) tekmovalec sprejme gosta, predstavi in postreže vino, ki ga
je predhodno določil in ga na dan tekmovanja prinese s seboj.
Med pripravo jedi predstavi jed, sestavine in komunicira z gosti.
Pripravljeno jed servira, postreže, ponudi še vino, vodo.
d) ves potreben inventar za pripravo in serviranje jedi,
postrežbo vina in jedi si tekmovalec priskrbi sam;
e) organizator zagotovi flambirni voziček, delovno mizo, mizo
s prtom za postrežbo dveh gostov
f) potek tekmovanja: 15 minut za pripravo delovnega mesta, 35
minut za pripravo jedi, 15 minut za postrežbo jedi in vina in 10
minut za pospravljanje. in de serviranje.
Nastop je javen, zato mora tekmovalec nastopati v delovni
obleki.
Strokovna komisija bo potek dela in jedi ocenjevala po
naslednjih kriterijih:
1. RECEPTURA

0 – 2 točke

2. MISE EN PLACE
a) priprava delovnega mesta, čistoča in urejenost

0 – 5 točk

3. PROFESIONALNO DELO
a) strokovnost
b) urejenost delovnega prostora v času izvedbe
c) organizacija dela, estetika dela

0–18 točk

4. SERVIRANJE jedi
0 -15 točk
a) izgled
b) kreativnost in inovativnost (uporaba moderne kulinarične metode in
normativov)
5. OKUS
a) okus jedi
b) skladnost vina in jedi
6. POGRINJEK, POSTREŽBA
7. ČAS PRIPRAVE (točnost)

.

0 – 50 točk

0 – 8 točk
0 – 2 točke

V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk
razglasijo in podelijo bronasta, srebrna in zlata medalja
za osvojeno mesto.

Vodja tekmovanja: Edvard KUŽNER,
GSM: 041 505 540
E-mail: kuzner.edvard@gmail.com

ROK PRIJAVE : 5. november 2022
Prijavo na tekmovanje oddate na e-prijavo
http://eprijava-gtz.plior.si
Dodatna vprašanja: srecko.koklic@tgzs.si
GSM 051 / 273 000

