Necpalské šúľance – súťaž družstiev, 1. máj 2015
1. ročník súťaže Necpalské šúľance sa uskutoční v piatok 1. mája 2015 o 16.00 hod.
v priestore pri tzv. zavretej ceste po oficiálnom programe otvorenia osláv
660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch.

PRÍĎTE NÁM PREDVIESŤ, AKO SA ROBIA TIE VAŠE ŠÚĽANCE!!!
Podmienky:
- súťažia 3 členné družstvá bez ohľadu na vek a zloženie (muži, ženy, deti...)
- pokiaľ sú členmi družstva deti do 12 rokov, môžu byť dve, t.j. družstvo bude štvorčlenné
- tím môže mať aj viac nesúťažiacich členov – fanúšikov
- každé družstvo si pripraví svoj slogan (napr.: Všade dobre, doma manželka...)
- k dispozícii od organizátorov družstvá budú mať studenú vodu (do kotliny), bedničku dreva,
jeden stôl, suroviny na šúľance (už uvarené zemiaky, vajíčko, soľ, hrubú múku, maslo, pohár
s vodou). Suroviny na finálnu úpravu šúľancov si každý prinesie podľa vlastnej predstavy (mak,
džem, tvaroh, orechy, strúhanku, cukor, maslo, príp. iné suroviny – fantázii a kreativite sa
medze nekladú)
- súťažiaci si prinesú kotlinu, drevo, zápalky, pomôcky podľa vlastnej potreby (dosky, nože,
valčeky, misky, panvičku na roztopenie masla, strúhadlo (po našom ribajzlik) taniere, príp. iný
dekoračný servis, doplnky podľa uváženia členov družstva...)
Priebeh súťaže:
Všetci súťažiaci nastúpia na svoje stanovištia naraz. Podmienkou je štart so studenou vodou
v kotline, zapálenie ohňa, zohriatie vody, ošúpanie zemiakov, nastrúhanie, vymiesenie cesta,
našúľanie a vyvarenie aspoň jednej porcie, roztopenie masla (podľa potreby), ľubovoľné
dochutenie na sladko alebo aj na slano, úprava na tanieri či inom servise a odnesenie hodnotiacej
komisii. Medzičas sa stopne pri položení degustačnej porcie na stôl hodnotiacej komisie, družstvo
však pokračuje vo vyvarení všetkých šúľancov, ich ľubovoľnom dochutení, ktoré následne rozložia
na minimálne 5 plastových tanierov (dodá usporiadateľ – množstvo sa nehodnotí, ide o pohostenie
prítomných divákov) a odnesení všetkých porcií na stôl hojnosti. Vtedy je súťaž ukončená a čas sa
stopne definitívne.
Kritériá hodnotenia:
Hodnotiaca komisia zložená z odborných aj technických komisárov bude hodnotiť:
- časové hľadisko (medzičas – prvá porcia i celkový čas)
- chuť a konzistenciu šúľancov
- vzhľad a servis degustačnej porcie
- kreativitu pri technickom zvládnutí (zohratie a spolupráca členov tímu, schopnosť zabaviť
publikum vystupovaním alebo kostýmami)
- originalita a celkový dojem
Pre účastníkov a víťazov sú pripravené zaujímavé vecné ceny a diplomy.
Príďte si užiť veselú atmosféru, zabaviť seba i ostatných!
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese necpaly660@gmail.com alebo elektronicky
http://goo.gl/forms/nLbO0lMZFh. Bližšie info na tel. čísle 0905 683 779 (p. K. Ďurčová)

