НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МАЙСТОР МЕСАР“

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ
За участие в конкурс „Майстор Месар“ е необходимо да попълните, подпишете и изпратите заявка за
участие на адрес: office@amb-bg.com.
Задължително изискване:
- трудов стаж като обезкоствач най-малко 3 години
- отбелязване на вид (видове) месо, с което ще се включите в конкурса: говеждо, свинско, агнешко или
пилешко, като може да участвате в обезкостяване на повече от един вид месо.
Освен добър обезкоствач, всеки участник трябва да има и други умения, които са предимство пред
останалите:
1) да приготвите наденица, кюфте или други заготовки по ваша рецепта. За целта носете подправки по
ваш избор за 1 кг. мляно месо. Червата и солта ще бъдат осигурени от организатора;
2) да представите идея за приготвяне на атрактивен продукт – като полуфабрикат, заготовка от
нераздробеното месо;
3) А умението и представяне на идея за кулинарен аламинутен продукт по ваша рецепта ще ви донесе
допълнителни точки при оценката.
Участникът се задължава по време на конкурса да има необходимо облекло и инвентар за участие:
1) работно облекло-бял костюм;
2) ножове;
3) лични предпазни средства - метална ръкавица, метална престилка, непромокаема престилка.
За допускането на участника до конкурс задължително трябва да са налични и трите предпазни средства.
На участниците се предоставя възможността да покажат своите умения за много кратко време.
Критериите за оценка са: бързина и качество на обезкостяване.
Предимство за участника: да може да обезкостява повече от един вид месо и да го оползотвори в
някакъв кулинарен продукт, съгласно горепосочените условия.
Преди конкурса всеки участник е задължен да получи и да се подпише в: ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА
НА ОБЕЗКОСТВАЧИ И ГОТВАЧИ ПО ЗБУТ – НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ.
Начало на конкурса: 12 октомври 2019 г. от 8.00 часа, на територията на Национално изложение по
животновъдство в Сливен.
Организаторът си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да избере на база на критерии
за допустимост и изискванията от Общите условия участниците в конкурса, които ще бъдат писмено
уведомени в срок до 25 септември 2019 г.

