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Chuť a estetika, tradice a experiment  

v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové 

 
 

Soutěž o nejlepší svíčkovou omáčku „SVÍČKOVÁ OPEN“  
dle propozic AKC ČR – Východní Čechy – Chuť Česka 

 
 
 
Soutěžní pokrm:  Svíčková omáčka bez masa a přílohy – množství 2 litry. 
 
 
Účastníci: Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští kuchaři. Předkladatel 

produktu odpovídá za jeho hygienickou nezávadnost.  
 
 

Přihlášení: Do soutěže je třeba se přihlásit předem, nejpozději do 13. 5. 2022. Do 
soutěže bude přijato maximálně 14 soutěžních vzorků, dle data doručení 
přihlášek. 

 

Prezence vzorku: Soutěžní omáčku předá účastník dne 21. 5. 2022 mezi 10:00 až 10:30 
hodin ve stánku Svíčková OPEN na Smetanově náměstí. Přebírající pracovník 
má právo vyřadit vzorek nesplňující hygienické požadavky, případně vzorek 
bez receptury. Vzorku bude přiděleno číslo, pod kterým bude prezentován 
v soutěži. Identita účastníka bude pro veřejnost skryta.  

 

Hodnocení: Soutěžní omáčky vyhodnotí odborná komise, sestavená z členů Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, a návštěvníci. Soutěž bude probíhat v odpoledních 
hodinách na Smetanově náměstí. Porota bude hodnotit ve 12:00 a 
návštěvníci od 13:00. Vyhlášení proběhne mezi 15:00 až 16:00 na 
hlavním pódiu. 

 

Průběh soutěže: Návštěvníci – hodnotitelé si zakoupí hlasovací lístek v ceně 50,- ve stánku 
Svíčková OPEN.  Po 13:00 budou vyzváni moderátorem k degustaci, který 
soutěž odstartuje. Poté obdrží 5cl pohárek a budou moci začít ochutnávat a 
hodnotit předkládané soutěžní vzorky omáček, a to ve vylosovaném pořadí. Na 
závěr ochutnávky návštěvník určí vzorek, který jej nejvíce uspokojil a zapíše 
na hlasovací lístek jeho číslo. Obdobným způsobem bude omáčky hodnotit i 
odborná porota.  
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Vyhlášení vítěze: Vyhlášeni budou vždy tři vítězové podle hodnocení odborné poroty a vítěz 
podle hlasování návštěvníků.  

 

 
Podmínky účasti: 
 
 uzávěrka přihlášky je nejpozději do 13. 5. 2022  
 dodání receptu je zároveň se soutěžním vzorkem předán pořadateli v den soutěže 21. 5. 2022 

od 10:00 do 10:30 
 při registraci podpis GDPR 

 
 
 
Přihláška musí obsahovat: 
 
 jméno kuchaře soutěžního produktu 
 pokud soutěží za provozovnu, pak název provozovny 
 adresu (případně adresu provozovny) 
 telefon kuchaře 
 e-mail kuchaře 

 
 
 
Receptura musí obsahovat: 
 
 seznam použitých surovin 
 seznam alergenů 
 pracovní postup 

 
 
 
 
Kontakt pro přihlášky: 
Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl, 
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