REGULAMIN KONKURSU Kulinarnego Gminy Ełk 2018

1. Konkurs kulinarny odbywa się w dniu 02.09.2018 w Ruskiej Wsi
2. Konkurs polega na przygotowaniu potrawy regionalnej
charakterystycznej dla Ziemi Ełckiej
3.Zawodnicy przygotują w domu jedną z podanych niżej potraw
charakterystycznych dla kultury kulinarnej Ziemi Ełckiej:
-

Kartacze
Pierogi ruskie
Babka ziemniaczana
Kołduny
Ryby (słodkowodne) w kwaśnej zalewie (w słoiku)

4. Gotowe potrawy są wystawiane do oceny dla jury.
5. Jury pracuje w trzyosobowym składzie: dwóch członków i
przewodniczący – Wojciech Charewicz.
Wojciech Charewicz – kucharz, krytyk kulinarny, autor ponad 850
prasowych publikacji kulinarnych oraz 10 książek z przepisami na
potrawy z dziczyzny, z ryb, potrawy regionalne. Wojciech Charewicz
zrealizował 36 filmów kulinarno – podróżniczych w USA, Rosji i
Kambodży oraz serię programów dla telewizji Olsztyn pt. „Kulinarna
Mapa Polski”
6. Dwóch członków jury powołuje organizator.
7. Przewodniczący przeprowadzi szkolenie jury informując o zasadach
oceny potraw i technikach ich próbowania.
8. Każda potrawa jest oceniana wg arkusza ocen opracowanego przez
Wojciecha Charewicza.
Najwyżej oceniany będzie smak potrawy od 0 do 10 punktów.
Za związek potrawy w miejscową tradycją kulinarną jury przyznaje od
0 do 5 punktów.
Od 0 do 5 punktów za prezentację potrawy.
9. Każdy z jurorów dysponuję 20 punktami, które może przyznać każdej
z potraw. Punkty przyznane przez jurorów będą sumowane.
Maksymalnie, jury może przyznać potrawie 60 punktów.

10. Werdykt jury jest ostateczny.
11. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy
uczestnictwa.
12. Zwycięzcy konkursu (3 pierwsze miejsca) są nagrodzeni
rzeczowymi przygotowanymi przez organizatora.
Oraz dyplomami za I, II i III miejsce.

nagrodami

15. Jury nie ujawni wyników konkursu aż do oficjalnego ich
ogłoszenia.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za sceny, przez jury
niezwłocznie po zakończeniu prac jury.
17.Nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz dyplomy za uczestnictwo
wręczone zostaną przez organizatora konkursu.
18. Protokół konkursu zostanie przekazany na ręce organizatorów.
Regulamin opracował
Wojtek Charewicz

