XXXIII. Sobri Kupa halfőző verseny kiírása
A verseny ideje:
Érkezés:

2021. augusztus 7. (szombat) de. 10 óra
A versenyzőknek a kezdés előtt legalább 1 órával (900-ig) kell
bejelentkezniük.
Helyszín:
A Ferenc-csatorna és a Termálfürdő melletti (szokásos) terület
Nevezési díj:
7.000Ft/nevezés
Nevezni és érdeklődni : Polgármesteri Hivatal, 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
email: hivatal@nagybaracska.hu
telefonszám: 06 79/361-177; 06 70/335-7349; 06 30/349-8721
A hallé főzéséhez a rendezőség minden versenyzőnek egységesen 3 kg pontyot biztosít. Más halat felhasználni TILOS! A főzéshez szükséges eszközöket (bogrács, állvány, tüzelőanyag, fűszerek) a versenyzőnek kell magával hoznia,asztalt biztosítunk.
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a korábbi években megszokottól eltérően az asztalok árnyékolásáról
minden nevezőnek egyénileg szükséges gondoskodnia, tekintettel arra, hogy az asztalok közötti megfelelő
távolság megtartása szükséges!
Az értékelés során a zsűri tagjai nem ismerik a hallé készítőjének nevét, csupán a jeltőszámot, melyet bejelentkezéskor kapnak meg zárt borítékban. Ennek egyikét kell leadni az értékelésre szánt mintával együtt. A másik ugyanezt a
számot tartalmazó boríték a versenyzőnél marad, amelyet csak eredményhirdetéskor, felszólításra szabad kinyitni.
A boríték korábbi felnyitása versenyből való kizárást eredményez.
A bíráló bizottság elé a rendezőség által biztosított edényben felszolgálóink viszik az elkészült hallevet és a halhúst
(halderekat) tartalmazó mintát a jelzőszámmal együtt. A versenymunkát díszíteni, megjelölni TILOS! A főzés egyéni
vagy csapatjellegére korlátozás nincs.
Értékelés rendje
Hallé színe
Megjelenés, küllem, állag, egyöntetűség
Hallé illata
Hallé íze, zamata
Halhús íze, megjelenése
Összbenyomás
Elérhető összes pontszám

Pontszám
1-10
1-10
1-10
1-30
1-15
1-25
100

A verseny ideje alatt látványzsűri is működik, amely a
következő szempontok szerint fog zsűrizni:
 terítés módja - berendezés, teríték, díszítés alkalomhoz illő-e
 halfőző egyénisége
 alkalom és feladat harmóniája
 környezet védelme, tisztasága (nincs szemetelés)

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is lehet indulni vegyes halételek kategóriában is. Változás az értékelésben és a díjazásban lesz. Minden vegyes kategóriában nevezett ételt értékelni fogunk, mégpedig arany-ezüstbronz minősítéssel. Ebben a kategóriában bármely halféléből készült étellel lehet nevezni: ebben az esetben a főzéshez szükséges eszközökön kívül a főzéshez szükséges halat is a versenyzőnek kell hoznia. A nevezési díj itt
3500 Ft. Asztalt biztosítunk.
A helyezettek jutalomban részesülnek, mind két kategóriában minden versenyző oklevelet, illetve tárgyjutalmat
kap.

A nap folyamán hagyományőrző látványpékség, bemutatók és zenés műsorok várják
az érdeklődőket. A gyermekek szórakozatását kézműves foglakozás, lufi hajtogatás
és ugrálóvár biztosítja.

Mindenkit szeretettel várunk!

www.nagybaracska.hu

