KONKURSS “PARIM HIIUMAA KALAÄKINE 2019”
Võistlus toimub 17.08.2019 Hiiu Kala ja Õlle Festivalil, Kassari Puhkekeskuses

KONKURSI TINGIMUSED (koosneb kolmest lehest)
•

“Parim Hiiumaa kalaäkine 2019” konkursil saab osaleda kuni 7 võistkonda.

•

Kogu protsess toimub kohapeal.

•

Degusteerimisperiood 17.08.2019 15:00 - 17.00 või kuni 200 portsioni täitumiseni.

•

Ahvenafilee jagatakse kätte 2h enne degusteerimise algust (13:00) kohapeal.

•

Võistkonna suurus kuni 4 inimest.

Korraldaja poolt on igale võistkonnale ette nähtud:
•

4 kg ahvenafileed

•

100 € garneeringu kulude katteks, mis antakse võistkonnale peale edukat konkursil
osalemist (võistkond ei ole diskvalifitseeritud)

•

3x3 m ala telgis

•

Esitluspind 200x100 cm

•

Ettevalmistuspind 120x80 cm, kaks tooli

•

Hambatikud 300 tk,

•

Serveerimiseks kandikud /suured taldrikud 5 tk

•

Salvrätid 300 tk

•

Vesi võistlustelgi taga kanistriga
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Äkise valmistaja võistkonnal on kohustus:
•

Pakkuda hääletajatele vähemalt 200 degusteerimis portsu, kui pakutakse vähem kui 200
portsu on korraldajatel õigus võistkond diskvalifitseerida.

•

Kasutada põhitoorainena etteantud ahvenafileed.

•

Ühes degusteerimisportsus peab olema 10-15g põhitoorainet ehk etteantud kalast
valmistatud äkist.

•

Võistkonna liikmed peavad olema kained. Olles ebakaine (alkoholi või mõne muu
mõnuaine joobes), häirides festivali külastajaid või kaasvõistlejaid on korraldajatel õigus
võistkond diskvalifitseerida.

•

Täiendav müügitegevus äkinekonkursi tegusteerimispinnal ei ole lubatud.

Äkine võistkond ei tohi kasutada kõrvaliste isikute abi, kes ei ole registreeritud võistkonda!
Võistkonnal on õigus:
•

Kasutada täiendavaid tooraineid, põhitooraineks peab jääma etteantud ahvenafilee.

•

Kasutada maitsestamiseks talle sobivaid maitseaineid või taimi.

•

Kasutada serveerimiseks, kujundamiseks, illustreerimiseks oma kaasa võetud asju ja
esemeid.

•

Teha oma valmistatule täiendavat reklaami, kuid seejuures mitte häirides
kaasvõistlejaid.

Parima selgitamine
•

Parima roa valib publik.

•

Hääletusel saab osaleda kuni 200 külastajat. Iga hääletaja omistab 2€ eest õiguse
maitsta ühe portsu iga võistkonna äkist.

•

Hääletaja saab kleebise, mille ta kleebib oma lemmik võistkonna numbri taha, peale
kõikide roogade degusteerimist.

•

Võitja on kõige rohkem hääli (kleebiseid) kogunud roog ja selle valmistajad.
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Auhind
Kõige enam hääli kogunud võistkond saab tiitli "Parim Hiiumaa kalaäkine 2019" ja AUHINNAKS
500€ (viissada eurot)!
Teisele ja kolmandale kohale on lohutusauhinnad.

KANDIDEERI OSALEMA!
Saada sooviavaldus jaana@hiiumaale.ee, kirjuta:
•

võistkonna nimi

•

võistkonna liikmete nimed

•

väike põhjendus, miks soovid konkursil osaleda

Registreerimine lõppeb 12.08.2019, kandideerijatele antakse märku hiljemalt 13.08.2019
õhtuks, kas nad osutusid valituks või mitte.

LISAINFO: www.hiiumaale.ee/kalafest
Võistlust korraldab MTÜ Hiiu Lained.
Võistluse korraldamist toetab Euroopa Kalandus -ja Merendusfond meede 3.3 “Kogukonna
juhitud kohaliku kalanduspiirkonna arengu strateegia rakendamine”.
Korraldaja jätab endale õigusi teha muudatusi konkursi ajakavas ja reeglites.

3

