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Vás pozýva na podujatieVás pozýva na podujatie
Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení 
bryndzových halušiek v Tureckej bryndzových halušiek v Tureckej 
v dòoch 1. a 2.júla 2011v dòoch 1. a 2.júla 2011

“FEST” Halušky Turecká 2011“FEST” Halušky Turecká 2011



"Fest" Halušky Turecká

Pozývame všetkých milovníkov bryndzových halušiek, ktorí po mnohé roky (už od r. 1995) navštevovali 
našu obec kôli slovenskému národnému jedlu - bryndzovým haluškám, na podujatie 

 so zaujímavým programom. Organizátorom je obec Turecká a veríme, 

že nám zachováte priazeò, aby sa tradícia varenia a jedenia bryndzových halušiek v Tureckej udržala.

"Fest" Halušky Turecká

Obec Turecká Vás srdeène pozýva na  " Fest" Halušky a ïakuje za Vašu priazeò a podporu



Podmienky sú�aže Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek Turecká 1. – 2. Júla 2011Podmienky sú�aže Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek Turecká 1. – 2. Júla 2011

Úloha pomocníkov  a kuchára:

Sú�až sa uskutoèní dòa 2. Júla 2011 v obci Turecká s prezentáciou sú�ažiacich o 9oo hod a zaèiatkom sú�aže o 10oo hod. v priestoroch  na centrálnom parkovisku . 

Zaregistrova� sa na prihlásenie do sú�aže je potrebné do 1. Júla 2011 vo formulári zverejnenom na stránke obce www.obecturecka.sk alebo na priloženej karte.

Sú�aže sa zúèastòujú jeden kuchár a traja pomocníci – jedáci, prièom všetci štyria sa rovnako podie¾ajú všetkými úlohami prípravy , varenia a jedenia bryndzových

 halušiek na výsledný èas. Poplatok za sú�ažné družstvo je 24 €, ktoré sú�ažiaci môžu zaplati� na úèet  è. 1295813002 /5600 alebo priamo v hotovosti organizátorom  

v pokladni obce. Doklad o zaplatení sú povinní sú�ažiaci pred sú�ažou predloži� rozhodcovi. Organizátor zabezpeèí sú�ažiacim na varenie drevo, sekerku na  rúbanie 

dreva a kotlík. Sekerku  a umytý kotlík  po ukonèení varenia a jedenia odovzdajú rozhodcovi. Každé družstvo si prinesie potrebné suroviny a náradie na prípravu 

a navarenie bryndzových halušiek sám, aby nedošlo ku zbytoèným sporom v kvalite cesta. Sú�ažné družstvo musí navari� a po ohodnotení kvality aj zjes� minimálne 

3 kg  bryndzových halušiek. V prípade, že sa do sú�aže  prihlási  èisto ženské sú�ažné družstvo – kuchárka a tri pomocníèky, musia navari� aj zjes� minimálne 2 kg 

uvarených halušiek. Hodnotí sa výsledný èas varenia a jedenia ako aj kvalita uvarených halušiek. Sú�ažiaci sa zúèastòujú sú�aže na vlastnú zodpovednos�.

-Pripravi� si všetky potrebné suroviny a náradie ku vareniu v priestore vyèlenenom na varenie pod¾a vylosovaných štartovných èísel na stôl

-rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “ Štart“

- sú�ažiaci si narúbu drevo

-rozložia oheò v kotlíku

-zabezpeèia vodu do kotlíka, uvedú ju do varu

-oèistia zemiaky a naškrabú zemiaky na škrabke „ruène“

-pri poranení pri strúhaní zemiakov bude sú�ažnému družstvu pridelené 10 trestných bodov.

-nakrájajú slaninku na škvarky a na panvici opeèú na komíne kotlíka

-vyrobia cesto na hádzanie halušiek 

-nahádžu halušky do vriacej vody ruène z lopára v takom množstve, aby koneèné množstvo navarených halušiek bolo  minimálne 3 kg

-všetky uvarené halušky vyberú z kotlíka do pripravenej vlastnej nádoby



- zamiešajú halušky s bryndzou a pochutinami, pridajú upeèenú slaninku, 
 -upravia  vzh¾ad hotového jedla a povedia „ hotovo“
- rozhodca zastaví èas, oboznámi  sú�ažiacich s ich èasom a zapíše ho do formulára hodnotenia, èas potvrdí kuchár zo sú�ažného družstva podpisom do formulára
- pomocníci  po uvarení halušiek poupratujú pracovný priestor, v ktorom nemôže by� v priebehu varenia a jedenia žiadna iná osoba okrem rozhodcu
- družstvu nemôže pomáha� žiadna iná osoba, jediný spôsob je skandovanie  a povzbudzovanie k lepším výsledkom spoza priestoru vyhradeného pre divákov
- po uvarení hotové jedlo  predloží kuchár družstva na hodnotenie degustátorom, s rozhodcom odvážia nádobu s  hotovými haluškami, ktorých musí by� min.3 kg, 
   údaj sa zapíše do formulára družstva
- nádoba, z ktorej bude sú�ažné družstvo jes� navarené halušky - min. 3 kg, sa pred tým odváži a údaj zapíše rozhodca do formulára
- hodnotiaca komisia -degustátori hodnotia kvalitu navarených halušiek, chu�, estetiku, predpísané množstvo a pridelia družstvu  body  od 0 po 10 trestných bodov 
- hodnotí sa aj èistota a hygiena pri varení halušiek a poriadok v priestore po uvarení a zjedení halušiek bodmi
- po ohodnotení kvality a množstva halušiek degustátormi sa kuchár s rozhodcom odoberú naspä� k sú�ažnému družstvu a zjedia uvarené halušky na èas. 
- èas jedenia sa poèíta od pokynu vydaného rozhodcom „Štart“ a ukonèí zdvihnutím ruky  kuchára po zjedení všetkých halušiek
- rozhodca zapíše výsledný èas jedenia do formulára a oboznámi o èase sú�ažné družstvo, podpisom kuchára  na formulár sa potvrdí správnos� údajov kôli objektivite výsledkov
- sèítaný výsledný èas družstva a hodnotenie kvality sa zaznamená na výsledkovú listinu, ktorá bude zverejnená v priestore hodnotenia
- ví�azné družstvo je to, ktoré má najkratší celkový èas varenia a jedenia halušiek po sèítaní èasov a získa najmenej trestných bodov  od hodnotiacej komisie – degustátorov 

Bryndzové halušky sú slovenské národné jedlo preto všetkým  návštevníkom a sú�ažiacim 
Majstrovstiev Slovenska  vo varení a jedení bryndzových halušiek v  Tureckej prajeme dobrú chu�!

Bryndzové halušky sú slovenské národné jedlo preto všetkým  návštevníkom a sú�ažiacim 
Majstrovstiev Slovenska  vo varení a jedení bryndzových halušiek v  Tureckej prajeme dobrú chu�!

Organizátor podujatia Obec Turecká
Turecká 341, 97602  Staré Hory

è. tel 048/419 9270 a 0905/534 939
info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk  

www.obecturecka.sk 
 



Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej 

Akú národnos� reprezentuje Váš teamAkú národnos� reprezentuje Váš team

Podpis:Organizátori akcie Vám radi pomôžu pri zabezpeèení ubytovania, ktoré si však každé 

družstvo hradí z vlastných zdrojov. záujemci sa môžu ubytova� aj cez www.obecturecka.sk,  

staèí kliknú�  sekcia ubytovanie, kontakty

Organizátori akcie Vám radi pomôžu pri zabezpeèení ubytovania, ktoré si však každé 

družstvo hradí z vlastných zdrojov. záujemci sa môžu ubytova� aj cez www.obecturecka.sk,  

staèí kliknú�  sekcia ubytovanie, kontakty

Budete na tejto akci reprezentova� Vašu firmu?Budete na tejto akci reprezentova� Vašu firmu?

Akú firmu:Akú firmu:

Budete požadova� pomoc pri zabezpeèení ubytovania?Budete požadova� pomoc pri zabezpeèení ubytovania?

Prosím doplni� potrebné detailyProsím doplni� potrebné detaily

Poèet Poèet izieb:       izieb:       Poèet Poèet osôb:osôb:

Druh Druh izby:   izby:   Jednoposte¾ová   Jednoposte¾ová   

Poèet nocí:Poèet nocí:

manželská manželská dvojposte¾ovádvojposte¾ová

ánoáno nienie

ánoáno nienie



Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej 

Ak nemôžete zostavi� kompletné družstvo, poskytneme Vám pomocníkov z radov miestnych dobrovo¾níkov.Ak nemôžete zostavi� kompletné družstvo, poskytneme Vám pomocníkov z radov miestnych dobrovo¾níkov.

Kontakt:

Firma:

Adresa

Tel. kontakt:

Družstvo:

Kuchár

1.pomocník

2. pomocník

3. pomocník

Obec  TureckáObec  Turecká


