
Vitana Majonéza Cup 2017
Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu

                   2.12.2017

PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Agentura pro Mratín, K Homoli 280, 250 63 Mratín, nebo na email 
alena.syslova@centrum.cz. Termín odevzdání 15. 11. 2017. Kontakt: Alena Syslová, tel. 607 909 238.

název týmu: město:

kraj:

soutěžící (jméno, příjmení)

kontaktní osoba:

výsledky:

Chuť:

Vzhled:

Vůně:

Originalita:

Celkový dojem:

Pořadí:                  Podpis předsedy poroty:

Pravidla soutěže:
- na místě je třeba připravit 2kg bramborového
  salátu podle vlastní receptury
- na přípravu salátu používá soutěžní tým
  výhradně vlastní suroviny a ingredience (předem
  vařené brambory), nádobí a pomůcky
- tým dbá všech zásad bezpečnosti a hygieny
- soutěžící je oblečen v kuchařské zástěře
- na přípravu salátu je 60 minut
- soutěžící po celou dobu vystupují čestně a
  sportovně
- připravený salát hodnotí nezávislá porota
- výsledky MČR jsou vyhlášeny na místě

jméno, příjmení

adresa:

email, telefon

č. 1 (kapitán)

č. 2

č. 3



informace pro účastníky
       Přinášíme Vám informaci o jedenáctém ročníku Vitana Majonéza Cupu - Mistrovství ČR v 
přípravě bramborového salátu, které se koná 2. prosince 2017 v Mratíně (Praha-východ). Této 
soutěže se může zúčastnit jakékoli 3-členné družstvo z celé ČR. Soutěží se v těchto disciplí-
nách:

• Chuť
• Vzhled
• Vůně
• Originalita
• Celkový dojem

      Porotou budou tyto disciplíny známkovány školním způsobem, tedy stupni 1 až 5. Porota
bude složena z odborníků, laiků a významných osobností veřejného života.

Termín a místo soutěže: 2. prosince 2017 v Mratíně (Praha-východ), sportovní areál

- 09:00 hod. registrace soutěžících
- 10:00 hod. zahájení soutěže

Pravidla soutěže:

- na místě je třeba připravit 2kg bramborového salátu podle vlastní receptury
- na přípravu salátu používá soutěžní tým výhradně vlastní suroviny a ingredience (předem
  vařené brambory), nádobí a pomůcky
- tým dbá všech zásad bezpečnosti a hygieny
- soutěžící je oblečen v kuchařské zástěře
- na přípravu salátu je 60 minut
- soutěžící po celou dobu vystupují čestně a sportovně
- připravený salát hodnotí nezávislá porota
- výsledky MČR jsou vyhlášeny na místě

Organizátorem této soutěže je občanské sdružení Agentura pro Mratín, K Homoli 280,
250 63 Mratín. Kontaktní osoba Alena Syslová, tel. 607 909 238, email: alena.syslova@centrum.cz

             Ředitelka Vitana Majonéza Cup 2017
        Alena Syslová, v.r.

Vitana Majonéza Cup 2017
Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu

                    2.12.2017


