STATUT SOUTĚŽE
FLORA DŽEM
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
a partneři:
Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočka Severní Morava a Slezsko
Rodinná konzervárna Via Delicia
pořádají u příležitosti gastronomického veletrhu OLIMA 2018
Soutěž o nejlepší marmeládu/džem
Cílem soutěže je umožnit amatérským i profesionálním výrobcům zavařenin prezentovat vlastní výrobky a výrobní schopnosti
Podmínky účasti v soutěži:
do soutěže je možné přihlásit pouze džemy, nebo marmelády, z jednoho, nebo z více druhů ovoce
hlavní složka výrobku musí být ovoce nebo ovocné šťávy a dřeně, dále výrobek může obsahovat cukr a náhražky cukru,
koření, alkohol, pektin a želírovací přípravky
regulátory kyselosti a konzervanty, které jsou součástí želírovacích směsí jsou povoleny.
soutěže se mohou zúčastnit tuzemské i zahraniční výrobky
Přihláška musí obsahovat tyto údaje:
a) kontaktní údaje
b) kategorie (amatér/profesionál)
c) název výrobku
d) uvedení druhu a množství ovoce
Vzorky výrobků (vždy 2 skleničky o obsahu alespoň 150g) mohou zájemci poslat, nebo osobně předat společně s vyplněnou
přihláškou na adresu:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17
779 00 Olomouc
Termín dodání vzorku do: 14. 9 .2018
Nesplnění požadovaného termínu, nebo nesprávně a neúplné údaje vylučují příslušný výrobek ze soutěže
Organizace soutěže a zásady hodnocení výrobků
Organizátoři před hodnocením, které proběhne v Olomouci, prověří přihlášky a vyřadí vzorky, které neodpovídají podmínkám
soutěže.
Způsob hodnocení:
Celkový vzhled výrobku před otevřením
Anonymní hodnocení vzorků po otevření - hodnotí se vzhled, vůně, konzistence, chuť
Za každý hodnocený parametr porotce udělí body od 0-10
Na základě součtu bodů bude určeno pořadí vzorků. U vzorků se stejným bodovým ziskem dále rozhoduje počet bodů získaných za
chuť.
Vzorky na degustaci se předkládají zvlášť a v optimálním časovém sledu, při respektování druhové posloupnosti.
Udělování cen
Vzorky, které dosáhnou v jednotlivých komisích nejvyšší hodnocení (dva nejlépe hodnocené vzorky), postupují dále do komise
složené z předsedů původních komisí, která určí vítěze jednotlivých druhových kategorií a z těchto následně absolutního vítěze.
Bodové hodnocení nebude upravováno ani v případě, že jako vítězný bude vybrán vzorek s nižším bodovým hodnocením.
Absolutní vítěz obdrží:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží:

velký diplom + věcný dar
diplom + věcný dar

Podle receptu vybraného tvůrce jednoho z “TOP 10” džemů vyrobí Rodinná konzervárna Via Delicia limitovanou sérii džemů.
Dalších 30% nejlépe nejlépe umístěných soutěžních vzorků obdrží diplom. Výherci budou informováni telefonicky nebo písemně.
Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže, včetně doby jejího
trvání. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se uskuteční v průběhu gastronomického festivalu OLIMA dne 6. 10. 2018.

Organizační výbor soutěže
Olomouc, červenec 2018

