Občianske združenie Bapka, SNP 42/16, 05916 Hranovnica.

Dňa 9.6.2018 organizuje naše združenie

súťaž vo varení pirohov
na ktorý vás srdečne pozývame. Uskutoční sa v areáli Základnej školy o 13:00
hod.
Cieľom súťaže je budovať národné povedomie obyvateľov obce a vzbudzovať
hrdosť na naše zvyky a históriu.
Záštitu nad týmto podujatím prevzala: Mgr Šifrová Ľubica, riaditeľka ZŠ.
Zdravotník počas súťaže: Martinka Dulovičová
Hlavní sponzori súťaže: Obecný úrad Hranovnica, Mária Malatinová, Petatrapen
Hranovnica, Iveta Pavličková, Mäso-údeniny Knižka, Reštaurácia Štefan Benko,
predajňa Budúcnosť, Urbariát, pozem. spoločenstvo Hranovnica
Pozvaní hostia:
Obecný úrad Hranovnica, Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica, Miestny spolok
SČK, Folklórny súbor Kochman, Policajný zbor Hranovnica, ZŠ Hranovnica, MŠ
Hranovnica, Mgr. J. Ferneza, Mgr. Martin Zaťko, podnikatelia obce Hranovnica,
Súťažné družstvá:
Hranovnica, Liptovská Teplička, Svit, Vernár, Spišský Štiavnik, Spišské Bystré

Pravidlá súťaže
Súťaž vo varení pirohov v Hranovnici dňa 9.6.2018

Súťaž sa uskutoční 9.6.2018 o 13:00 hodine v areáli Základnej školy
v Hranovnici. Prezentácia súťažiacich bude od 12:00 do 13:00 na mieste súťaže.
Prihlásiť sa do súťaže a zaregistrovať sa je potrebné do 6.6.2018 telefonicky na
č. 0919/347306, alebo E-mailom na majur@post.sk.
Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách:
1. Príprava cesta a lepenie pirohov
Bude sa prihliadať na čas, kvalitu a estetiku pirohov. Každé družstvo bude
mať k dispozícii 2 kg múky a potrebné množstvo ostatných surovín
2. Varenie a podávanie pirohov
Bude sa prihliadať na použité ingrediencie a estetiku podávania pirohov
Súťaže sa zúčastní 4-členné družstvo, pri čom sa všetci štyria podieľajú na na
príprave a podávaní pirohov. Úlohy si rozdelia podľa svojho uváženia.
Pri prezentácii si súťažiaci vyberú číslo pod ktorým bude družstvo súťažiť.
Organizátor zabezpečí súťažiacim na varenie: kotlíky, drevo papier, vedrá na
vodu, nádoby na umývanie, nádoby na vyberanie pirohov, varechy, stoly,
lopáre, valčeky na cesto, utierky, príbory, nože na krájanie slaniny, variče
a panvičky na topenie slaniny.
Základné suroviny na prípravu pirohov: múka, zemiaky – už uvarené, soľ,
bryndza, smotana, slanina, pažítka – zabezpečí organizátor.
Súťažné družstvo si donesie dobrú náladu, šikovné ruky a je dovolené si priniesť
svoje obľúbené náradie a tajné ingrediencie do svojho receptu.
Úlohy súťažného družstva:
- Súťažné družstvo si pripraví stôl, náradie a suroviny na varenie
v priestore pre nich vyčlenenom
- Rozhodca skontroluje pred štartom, či každé družstvo má základné
pomôcky a suroviny na určenom mieste

- Rozhodca skontroluje množstvo vody v kotlíku a pokynom štart zapne
meranie času na stopkách, hodinkách alebo mobile.
- Súťažiaci si nalejú vodu do kotlíka a zapália oheň pod kotlíkom
- Začnú si pripravovať cesto a plnku do pirohov
- Vytvarujú naplnené pirohy a končí sa prvá časť súťaže
- Druhá časť súťaže – varenie a dekorovanie tanierov pirohami
a doplnkovými surovinami.
- Súťažné družstvo po skončení prác povie hotovo a rozhodca zastaví čas
- Taniere s pirohami vizuálne zhodnotí porota a prevedie ochutnávku
- Súťažiaci urobia ochutnávku navzájom jednotlivé družstvá,
- Ostatné uvarené pirohy môže skonzumovať obecenstvo
- Rozhodca kontroluje čistotu a hygienu prípravy jedla a použitého
náradia, estetiku servírovania a chuť jedla
- Body pre hodnotenie: 0 bodov najslabšie a 6 bodov najlepšie družstvo
- Súťažiaci sa zúčastnia súťaže na vlastnú zodpovednosť
- Každé súťažné družstvo môže mať svoje obecenstvo, ktoré mu fandí
a dáva rady
- Na objektivitu a pravidlá súťaže dozerá riaditeľ súťaže Mária Lavková
Hodnotiaca komisia: Mgr. Ľubica Šifrová, Bc. Lucia Vallušová, Mária
Ovšaniková, Štefan Benko
Organizátor podujatia: OZ Bapka Hranovnica

Predsedníčka: Mária Lavková

