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,, P O Z V Á N K A  

na gastronomickú súťaž vo varení s medom 

spojená s ochutnávkou medu. 

 

OZ VČELOZ vás pozýva na súťaž vo varení v prírode, ktorá sa 

uskutoční dňa 25.7.2015 v Dome záhradkárov v Drahovciach. 

Cieľom stretnutia je prežiť jeden deň v prírode a pochutnať si na 

netradičných jedlách. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť minimálne 3 členné skupiny vytvorené 

z členov záujmových skupín, organizácií, spolkov a OZ pôsobiacich 

v Drahovciach. 

Predbežné prihlášky s návrhom svojho jedla oznámte organizátorovi 

do 10. júna 2015. Záväzné prihlášky je potrebné potvrdiť do 30. júna 

2015. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa, ani meniť 

zvolené jedlo. 

Súťažiť medzi sebou budú družstvá, ktorých úlohou bude navariť 

jedlo v prírode, bez použitia elektriny. Dôležité je, aby daný pokrm 

obsahoval MED alebo MEDOVINU. 

Jedlo si súťažiaci zvolia sami alebo sa môžu inšpirovať nami 

zvoleným zoznamom, ktorý im bude zaslaný pri prihlásení do súťaže. 

Každé družstvo musí mať iný recept, nemôžu sa opakovať také isté 

jedlá. 

Každý zo zúčastnených dostane toľko medu alebo medoviny, koľko 

bude na prípravu svojho jedla potrebovať.  

Po uplynutí dohodnutého času musí dať každé družstvo ochutnať zo 

svojho pokrmu všetkým, ktorí o to prejavia záujem a odovzdajú 

príslušný OCHUTNÁVKOVÝ KUPÓN.  

OCHUTNÁVACIA PORCIA predstavuje približne ¼  z bežnej 

porcie. Zo zvyškom jedla môže súťažiaci naložiť podľa vlastného 

uváženia. Napr. predať za cenu podľa svojho uváženia. 

Pri vstupe obdrží každý návštevník: 

OCHUTNÁVKOVÚ KARTIČKU: od každého družstva, u ktorého 

ochutná jedlo, dostane príslušnú pečiatku. 

 MEDOVÝ KUPÓN: odovzdá tomu družstvu, ktorého jedlo ho 

najviac zaujme.  
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PLASTOVÝ TANIER A PRÍBOR na ochutnávku jedál. Ak ho stratí 

alebo bude chcieť druhý, nový si zakúpi u usporiadateľa. 

Víťazom sa stáva tím, ktorý  získa najviac MEDOVÝCH KUPÓNOV. 

V prípade rovnakého počtu hlasov u viacerých súťažiacich rozhodne 

o víťazovi rozstrelová disciplína.  

Pre víťaza je pripravená atraktívna vecná cena, ale ani ostatní 

zúčastnení neodídu bez peknej odmeny. 
 


