III ROČNÍK VO VARENÍ HALUŠIEK V ROŽŇAVE NA NÁMESTÍ.

ĎEŇ SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU
POD ZÁŠTITOU POSLANCA NR SR Petra Pamulu.

Kedy : 20. 09. 2019 ( piatok )
Miesto : Rožňava, Námestie baníkov
Začiatok : 14,00 hod.
Počet členov družstva : 3
Suroviny : 5 kg. zemiaky, ostatné suroviny podľa vlastného uváženia
Štartovné čísla budú prideľované súťažným družstvám systémom „ kto príde skôr berie si číslo „

Podmienky : Každé súťažné družstvo si prinesie potrebné náradie a
suroviny na prípravu a varenie halušiek samostatne.
Súťažné družstvo si pripraví na stôl všetky potrebné suroviny, náradie
k vareniu v priestore vyčlenenom na varenie
Hodnotiaca komisia skontroluje pred štartom, či má súťažné družstvo
všetky potrebné základné suroviny a náradie na varenie na stole.
Následne skontroluje kotlík, ktorý musí byť čistý a prázdny. Po
kontrole sa družstvo pripraví na štart. Jeden z členov hodnotiacej
komisie odštartuje družstvá na varenie pokynom “Štart“.

1, zemiaky sa musia naškrabať ručne
nie je dovolený haluškár, halušky sa musia hádzať ručne,
vyrobené cesto je povolené hádzať do kotlíka až vtedy keď voda v
kotlíku očividne vrie.
slanina musí byť v celku, môže sa nakrájať až počas súťaže

2,
Odporúčame : škrabka na čistenie zemiakov, rajbadlo na zemiaky ,
nádoba na prípravu cesta, cedník na vyberanie halušiek, nádoba na
hotové halušky, lopár na hádzanie halušiek, nôž alebo lyžica na
hádzanie halušiek, nôž na krájanie slaniny, varechy, lyžice na jedenie
halušiek, panvica na škvarky. Drevo na varenie si každé družstvo
zabezpečí samostatne.

3,
Po uvarení halušiek bude odovzdaná jedna porcia porote, ostatné
halušky môžu degustovať návštevníci podujatia. O poradí víťazov
rozhodne nezávislá porota ktorú organizátori predstavia pred začatím
súťaže. Hodnotiaca komisia „ degustátori „ hodnotia kvalitu
uvarených halušiek - chuť, estetiku a pridelia družstvu body od 0 po
10 bodov, pričom najvyššie a najlepšie hodnotenie je 10. Víťazom
najkvalitnejších halušiek je družstvo s najvyšším súčtom bodov od
členov degustačnej komisie.

Body pre hodnotenie degustátormi budú prideľované nasledovne:
vzhľad: 0 - 10 body
chuť: 0 - 10 body
konzistencia halušiek: 0 – 10 body
Hodnotiaca komisia bude kontrolovať aj čistotu a hygienu pri varení
halušiek, prípadne poriadok v priestore kde sa halušky varia.
Po ohodnotení kvality halušiek sa v priestoroch tribúny slávnostne
vyhodnotia najlepšie družstvá. Ceny odovzdá poslanec NR SR Peter
Pamula.
Súťažiaci sú povinní riadiť sa týmito pravidlami súťaže a dodržiavať
pokyny organizátorov.

Organizátor zabezpečí : moderátora súťaže, program súťaže,
prípravu námestia a rozdelenie družstiev, prístrešok v prípade
nepriaznivého počasia pre súťažiacich, stôl na prezentovanie družstva
( halušiek ), hodnotiacu komisiu, ozvučenie, pitnú vodu, nádoby na
odpad, záverečné upratovanie. Všetci súťažiaci budú mať
zabezpečené stravovanie v priestoroch námestia ( guláš ).

