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Y›l›n Alt›n Pastac›s›
   21 OCAK 2010 (‹K‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   50 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 3 kiflilik ekibi ile Otel Pastane fiefleri veya flehir pastaneleri fleflerinin kat›l›mlaryla gerçeklefltirilecek olan Y›l›n Alt›n
Pastac›s› Yar›flmas›nda yar›flmac› ekipler 2 saat içerisinde 3 adet ayna sunumu, (tesisinde haz›rlay›p getirebilir) 1 adet kendisine ait
spesiyal turta (turta yar›flma alan›nda haz›rlanacakt›r) yapacakt›r. Patispanya, krema, flanti, jöle, çikolata vb. ürünleri yar›flmac›
kendisi getirecektir. Yenilebilir dekor malzemelerini önceden haz›rlay›p yar›flma alan›nda yapm›fl oldu¤u turta ürününü süsleyebilir.
Yar›flma alan›nda turtan›n malzemeleri önceden haz›r getirilerek s›vamas› yar›flma alan›nda yap›lacakt›r. Bu turtadan 1 adet a la carte
tabakta jüriye dilimlenmifl halde tad›m için sunacakt›r. Yar›flmac› ekiplere sunum amac›yla 180 cm ebat›ndaki banke, masa organizasyon
komitesi taraf›ndan verilecek olup di¤er masa örtüsü, skört ve dekor amaçl› kullan›lacak malzemeler yar›flmac› ekipler taraf›ndan
yaraflma alan›nda haz›r bulundurulacakt›r. Yar›flmac›lar yapm›fl olduklar› ürünün reçetesini ve ismini logosuz ve otel ibaresi yer
almayan bir ka¤›da haz›rlayarak, jürinin de¤erlendirmesi s›ras›nda standlar›nda haz›r bulunduracaklard›r. Yar›flmac›lar yar›flmaya
kendi üniformalar› ile kat›lacak olup, saat 08 : 30 da Kay›t Kabul Masas›nda haz›r bulunmalar› gerekmektedir.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Sunum 25 Puan, Hijyen 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)(250 TL)
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda y›l›n Alt›n Pastac›s› bir ekip olacak.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.

Y›l›n Alt›n fiefi
   20 OCAK 2010 (B‹R‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   30 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 3 kiflilik ekibi ile, kendisinin belirleyece¤i bafllang›ç yeme¤i, ana yemek ve tatl›dan oluflan 3 course menünün 2 saat
içerisinde  biri jüri de¤erlendirmesine, di¤eri sergilenmek üzere ikifler tabak haz›rlanmas›, piflirilmesi ve takdim edilmesi fleklinde
gerçeklefltirilecektir. Yar›flmac› ayn› zamanda tüm ürünleri kendisi çi¤ ve temizlenmifl olarak getirecektir. Yar›flmac›lar yar›flmaya
kendi üniformalar› ile kat›lacakt›r. Yar›flmac›larda pozisyon s›n›rlamas› olmayacakt›r. Menünün reçetesinin logosuz ve otel ibaresi
yer almayan bir ka¤›da  yaz›lm›fl olarak yar›flma günü organizasyon sekreterli¤ine teslim edilmesi gerekmektedir. Yar›flmac›lar›n kay›t
için 08 : 30 da Kay›t Kabul Masas›nda haz›r bulunmalar› gerekmektedir. Turnike sistemi uygulanan bu yar›flmada yar›flmac›lar
kulland›klar› istasyonu bir sonraki yar›flmac›ya düzgün ve temiz flekilde b›rakacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Sunum 25 Puan, Hijyen 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda y›l›n Alt›n fiefi bir ekip olacak.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.

KATEGOR‹LER
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KATEGOR‹LER

Y›l›n Ekmek fiefi
   20 OCAK 2010 (B‹R‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   40 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 2 kiflilik ekibi ile otelinde veya çal›flt›¤› tesiste haz›rlam›fl olduklar› ekmek çeflitlerini ve dekorlar›n› organizasyon komitesi
taraf›ndan verilecek 180 cm ebat›nda bir banke masada sergileyeceklerdir. Yar›flmac›lar masa hariç skört, masa örtüsü, sepet vs.
malzemelerini ve ekipmanlar›n› kendileri getireceklerdir. Yar›flmac›lar yar›flma günü 08 : 30 da Kay›t Kabul Masas›na haz›r
bulunacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri dekor + lezzet ve çeflitlilik alan›nda olmak üzere iki kategoride de¤erlendirme yaparak, Lezzet ve Çeflitlilikte 1. 2. 3.
4. 5. , dekor alan›nda da 1. 2. 3. 4. 5. leri ayr› ayr› belirleyecektir.

• Ödüller
Görünüm kategorisi 1. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 1. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 2. (Kupa + ‹ki  adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 2. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 3. (Kupa + ‹ki  adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 3. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 4. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 4. (Kupa + ‹ki  adet madalya)

> Toplam puanda Y›l›n Ekmek fiefi bir tim olacak
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya art›.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.

Sebze Oymac›l›¤›
   21 OCAK 2010 (‹K‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   40 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 3 Kiflilik ekibi ile bu yar›flmaya kat›l›m kabul edilecek olup, organizasyon komitesinin temin edece¤i 180 cm ebat›nda
masada 4 saatlik sürede  haz›rlayaca¤› Sebze, Meyve ve Bal Kaba¤›ndan oluflan oyma s›n›f› kombinasyonlar›n› sergileyeceklerdir.
Yar›flmac›lar kullanacaklar› ürünleri yar›flma alan›nda iflleyecek olup, ürünlerin ifllenmifl olarak getirilmesi halinde yar›flmac› ekip
diskalifiye edilecektir. Yar›flmac›lar  her türlü kullanacaklar› malzemeyi  sebze, meyve, bal kabaklar›, b›çak, oyma gereçleri, sunum
tepsileri, masa örtüsü ve skörtlerini kendileri getireceklerdir. Yar›flmac›lar üniformal› olarak yar›flma günü 08 30 da Kay›t Kabul
Masas›nda olacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Yarat›c›l›k 30 Puan, Oymac›l›k 40 Puan, Konsept Uyumu 30 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Görünüm kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda Y›l›n Sebze Dekoru ödülü bir ekibe verilecek.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya art›.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.
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Çikolata, fieker Dekor ve Maket Yar›flmas›
   20 OCAK 2010 (B‹R‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   30 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Yar›flmaya 2 kiflilik ekip olarak kat›l›m kabul edilecektir. Yar›flmac›lar önceden haz›rlam›fl olduklar› çikolata, fleker maketi veya fleker
çal›flmalar›n› yar›flma organizasyon komitesinin gösterece¤i bölümde numaralar›na göre standlarda sergileyecek ve yapm›fl  oldu¤u
fleker çal›flmas›n›n ismini logosuz bir ka¤›da yazarak jüriye ve misafirlere tan›tacakt›r. Yar›flmac›lara organizasyon komitesi taraf›ndan
120 cm ebat›nda skörtlü bir masa temin edilecektir.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Sunum 25 Puan, Hijyen 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Görünüm kategorisi 1. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 1. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 2. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 2. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 3. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 3. (Kupa + ‹ki  adet madalya)
Görünüm kategorisi 4. (Kupa + ‹ki adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 4. (Kupa + ‹ki  adet madalya)

> Toplam puanda Y›l›n Dekor ve Maket ödülü bir time verilecek.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya art›.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.
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Genç Aflç›lar
   22 OCAK 2010 (ÜÇÜNCÜ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   90 K‹fi‹ ‹LE SINIRLIDIR

Bu yar›flmaya bireysel kat›l›m kabul edilecek olup, Lezzet ve Sunum dallar›nda olmak üzere 2 kategoride ödül verilecektir. Her bir
yar›flmac› 1 saatlik sürede biri jüriye di¤eri standa olmak üzere 2 tabak haz›rlayacakt›r. Turnike sistemi uygulanan bu yar›flmada
yar›flmac›lar kulland›klar› istasyonu bir sonraki yar›flmac›ya düzgün ve temiz flekilde b›rakacaklard›r. Yar›flmac›lar›n yapacaklar›
yemekte her türlü malzemeyi çi¤ ve temizlenmifl olarak kendileri getirecektir. Tüm yar›flmac›lar yapacaklar› yemeklerin reçetelerini
logosuz ve otel ibaresi yer almayan bir ka¤›da yazarak organizasyon sekreterli¤ine teslim edecektir. Yar›flmac›lar yar›flmaya kendi
üniformalar› ile kat›lacak olup, sunum tabaklar› ve ekipmanlar›n› kendileri getirecektir. Yar›flmac›lar›n yar›flma günü 08 30 da Kay›t
Kabul Masas›nda olmalar› gerekmektedir.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri, Lezzet 40 Puan, Sunum 40 Puan, Hijyen 20 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Bir adet madalya)
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Bir adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Bir adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Bir adet madalya)

> Toplam puanda bir kifli birinci olacak.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.
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Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Yar›flmas›
   21 OCAK 2010 (‹K‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   50 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Bu yar›flmaya 3 kifllik ekip kat›l›m› kabul edilecek olup, yar›flmac›lar biri jüriye di¤eri sunum masas›na olmak üzere 1 saatlik süre
içerisinde 1 course yemekten 2 fler adet haz›rlayacaklard›r. Yar›flmac›lar, yapacaklar› yemekte organizasyon komitesi taraf›ndan
verilecek malzemeleri kullanacakt›r. Yar›flmac›lar yapacaklar› yeme¤in reçetesini logosuz ve otel ibaresi yer almayan ka¤›da yazarak
organizasyon sekreterli¤ine yar›flma sonras› teslim edeceklerdir. Yar›flmac›lar kendi üniformalar› ile saat 08: 30 da Kay›t Kabul
Masas›nda olacaklard›r. Turnike sistemi uygulanan bu yar›flmada yar›flmac›lar kulland›klar› istasyonu bir sonraki yar›flmac›ya düzgün
ve temiz flekilde b›rakacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Sunum 25 Puan, Hijyen 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)(500 TL) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)(500 TL)
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda bir ekip birinci olacak.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› dört kiflilik ekipten oluflur.

KATEGOR‹LER
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Üniversiteler Aras› Yemek Yar›flmas›
   21 OCAK 2010 (‹K‹NC‹ GÜN)
   13:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   30 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Bu yar›flmaya  Üç kifllik ekip  kat›l›m kabul edilecek olup, bu yar›flmada yar›flmac›lar biri jüriye di¤eri sunum masas›na olmak üzere
 1 saatlik süre içerisinde 1 course yemekten 2 fler adet haz›rlayacaklard›r. Yar›flmac›lar, yapacaklar› yemekte organizasyon komitesi
taraf›ndan verilecek olan sepetten ç›kan malzeme ile yapacakt›r. Yar›flmac›lar yapacaklar› yeme¤in reçetesini logosuz ve otel ibaresi
yer almayan ka¤›da yazarak organizasyon sekreterli¤ine yar›flma sonras› teslim edeceklerdir. Yar›flmac›lar kendi üniformalar› ile saat
08: 30 da Kay›t Kabul Masas›nda olacaklard›r. Turnike sistemi uygulanan bu yar›flmada yar›flmac›lar kulland›klar› istasyonu bir
sonraki yar›flmac›ya düzgün ve temiz flekilde b›rakacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan, Sunum 25 Puan ve Hijyen 25 puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Görünüm kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda Y›l›n Dekor ve Maket ödülü bir time verilecek.
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya art›.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.
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9
Modern Türk Mutfa¤›
   20 OCAK 2010 (B‹R‹NC‹ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   30 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 3 kiflilik ekibi ile yar›flmac›n›n belirleyece¤i Türk Mutfa¤›na ait bafllang›ç yeme¤i, ana yemek ve tatl›dan oluflan 3 course
menünün 2 saat içerisinde biri jüri de¤erlendirmesine, di¤eri sergilenmek üzere ikifler tabak haz›rlanmas›, piflirilmesi ve takdim edilmesi
fleklinde gerçeklefltirilecektir. Yar›flmac› ayn› zamanda tüm ürünleri kendisi çi¤ ve temizlenmifl olarak getirecektir. Yar›flmac›lar
yar›flmaya kendi üniformalar› ile kat›lacakt›r. Yar›flmac›larda pozisyon s›n›rlamas› olmayacakt›r. Menü reçetesinin logosuz ve otel
ibaresi yer almayan bir ka¤›da  yaz›lm›fl olarak yar›flma günü organizasyon sekreterli¤ine teslim edilmesi gerekmektedir. Yar›flmac›lar›n
kay›t için 08 : 30 da Kay›t Kabul Masas›nda haz›r bulunmalar› gerekmektedir. Turnike sistemi uygulanan bu yar›flmada yar›flmac›lar
kulland›klar› istasyonu bir sonraki yar›flmac›ya düzgün ve temiz flekilde b›rakacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Lezzet 25 Puan, Sunum 25 Puan, Hijyen 25 Puan, Yarat›c›l›k 25 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Bir adet madalya
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Bir adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Bir adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Bir adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Bir adet madalya)

> Toplam puanda Modern Türk Mutfa¤› yar›flmas›nda bir ekip birinci olacak
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur.
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Buz Heykeller Yar›flmas›
   22 OCAK 2010 (ÜÇÜNCÜ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   20 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Kendisi dahil 3 kiflilik bir ekip ile bu yar›flmaya kat›l›m kabul edilecektir. Yar›flmac›lar yar›flma alan›na getirdikleri buzlar› organizasyon
komitesi taraf›ndan gösterilen alanda 1 saat içerisinde kendilerinin belirledi¤i tasar›m do¤rultusunda haz›rlay›p jüriye ve misafirlere
sergileyeceklerdir. Yar›flmac›lar kesme motoru ve b›çaklar› kendileri getirecek olup, yard›mc› dekorasyon ürünlerini kullanabilirler
(çiçek, canl› yaprak vs.). Yar›flmac›lar›n yar›flma alan›nda 1 adet buz heykel oluflturmalar› yeterlidir. Bunun d›fl›nda istedikleri kadar
buz dekorunu haz›rlam›fl olarak yar›flma alan›na getirebilirler.
Önemli: Bu çal›flmalarda kesinlikle renklendirilmifl buz kullan›lmayacak olup, naturel çal›flmalar olacakt›r.
Yar›flmac›lar kendi üniformalar› ile yar›flma günü saat 08 30 da Kay›t Kabul Masas›nda haz›r bulunacaklard›r.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri Görünüm 40 Puan, Yarat›c›l›k 30 Puan, Detay 30 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Görünüm kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 2. (Kupa + Üç  adet madalya)
Görünüm kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Görünüm kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Yarat›c›l›k kategorisi 4. (Kupa + Üç  adet madalya)

> Toplam puanda bir tim birinci olacak
> Verilecek ödül bir kupa iki madalya.
> Jüri say›s› befl kiflilik ekipten oluflur

10
Mini So¤uk Büfe
   22 OCAK 2010 (ÜÇÜNCÜ GÜN)
   08:30 TOPLANMA VE KAYIT KABUL
   30 EK‹P ‹LE SINIRLIDIR

Yar›flmaya 3 kiflilik ekip olarak kat›l›m kabul edilecektir. So¤uk bafllang›çtan oluflan mini bir büfe,  haz›rlanm›fl olarak getirilip 180
cm ebat›nda beyaz skörtlü bir stantda sergilenecektir. Yar›flmac› 180 cm geçmeyecek ebatta sunum büfesini, masas›n› ya da buna
özel haz›rlatm›fl oldu¤u sunum stand›n› getirmekte serbesttir. fiayet bu imkan› yoksa masa örtüsü, skört vs. getirmek suretiyle
Organizasyon Komitesi taraf›ndan 180 cm ebat›ndaki bir adet masa verilecektir. Yar›flmac›lar sunacaklar› büfelerde yenilebilir
malzemeden haz›rlanmak kayd›yla istedi¤i dekoru kullanabilir.  Yap›lan so¤uk bafllang›çlar›n içerikleri logosuz bir ka¤›da reçetelenmifl
olarak getirilip, organizasyon sekreterli¤ine teslim edilecektir.

• Jüri De¤erlendirmesi
Yar›flmada jüri, Lezzet 30 Puan, Görünüm 40 Puan, Yarat›c›l›k 30 Puan üzerinden de¤erlendirme yapacakt›r.

• Ödüller
Lezzet kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 1. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 2. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 3. (Kupa + Üç adet madalya)
Lezzet kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya) Sunum kategorisi 4. (Kupa + Üç adet madalya)

> Toplam puanda bir ekip birinci olacak
> Verilecek ödül bir kupa, üç madalya.
> Jüri say›s› dört kiflilik ekipten oluflur.

KATEGOR‹LER

Uluslararas› Alt›n Kep Aflc›lar Yar›flmas›
Yer : Antalya Expo Center
Tarih : 20 / 23 Ocak 2010
Saat : 09:00

Kat›l›mc›lar ekte bulunan ‘yar›flma kat›l›m formunu’ eksiksiz ve tam olarak doldurur. Haz›rlanan form
01 / OCAK / 2010 tarihine kadar fiefler Birli¤i merkez ofisine 0.242. 229 47 64 nolu faksa ulaflt›r›lmal›d›r.

Türkiye Alt›n Kep Aflc›lar Yar›flmas›n›n           etab›na
ekibimle / bireysel olarak kat›lmak istiyorum.

Tesis Ad›:
Adres:
Telefon:

Ekip Liderinin
Ad›&Soyad›:
Görevi:
Ev Adresi:
Telefon:

Ekip Elemanlar›
Ad›&Soyad›:
Görevi:
Ev Adresi:
Telefon:

Ad›&Soyad›:
Görevi:
Ev Adresi:
Telefon:

Yar›flma kural ve flartlar›na uyaca¤›m› taahhüt eder, jürinin kararlar›n›n nihai oldu¤unu
kabul ederim. Bu yeme¤in kendi çal›flmam oldu¤unu beyan ederim.

‹MZA

Not : Bu form bireysel yar›flmalar için tek personel, ekip yar›flmalar› için ekip ad›na doldurularak gönderilecektir.

Kat›l›m Formu
Uluslararas› Alt›n Kep Aflc›lar Yar›flmas›

‹rtibat
324 Sokak No: 20  Daire: 1 Gürsu / Konyaalt› / Antalya

T+ 0.242. 228 19 81
F+ 0.242. 229 47 64
www.seflerbirligi.com



Yar›flmac›lar›n Sak›nmas› Gereken Konular
• Tüylü Kufllar
• Yenmez materyal kullan›m›
• Maydanoz ve su teresi ile dekorasyon
• Servis tabaklar›n›n afl›r› dolu olmas›
• fiekillendirilmifl heykeller
• Çok fazla heykel kullan›m›
• Daha önceki sunumun, jüriye tekrar sunumu
• Taraf›n›zdan haz›rlanmam›fl sunumlarla kat›l›m
• Bir yiyece¤in don ya¤ ile yerlefltirilmesi

Afla¤›daki Noktalara Dikkat Ediniz!
• Tamam›yla orijinal ve yeni fikirler
• Garnitür ile süsleme
• Kullan›fll› porsiyon büyüklükleri
• Sunumun görünüflünün bozulmadan korunmas›
• Düzgün renk, k›vam ve lezzet kombinasyonu
• Do¤al lezzet görünümlü bir sunum
• Taze malzemelerin kullan›lmas›
• Yeme¤in servis taba¤›n›n kenar›nda sunumu
• Ka¤›ttan kol vb. kullan›m›
• Piflirme yöntemlerinin tekrar tekrar gösterimi
• Afl›r› yiyecek renklerinin kullan›m›
• Plastik süs ve çiçek kullan›m›
• Karart›lm›fl gümüfl kullan›m›
• K›zarm›fl yiyecekler d›fl›nda tabak ka¤›d› kullan›m›

Profesyonel Dürüstlük
Jüriyi, çal›flmalar›n yard›ms›z olarak gerçeklefltirildi¤i ve adil rekabet ruhu içersinde tamamland›¤› konusunda
ikna etmek kat›l›mc›lar›n sorumlulu¤undad›r.

Teflhirlerin Getirilmesi
Tüm teflhirler, belirtilen saat ve günde getirilmelidir. Kat›l›mc›lar›n teflhirlerini yar›flma komitesinin tahsis
edece¤i yerlere koymal›d›r.

Getirilen Malzemelerin Güvenli¤i
Yar›flmac›lar›n yanlar›nda getirmifl oldu¤u ekipmanlar, tabaklar vs. güvenli¤i için tüm önlemler al›nmakla
beraber, her malzeme kiflilerin kendi sorumlulu¤undad›r. Malzemelerin kaybolmas›nda veya hasar görmesinden
ötürü yar›flma komitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Jüri De¤erlendirmesi
Jüri de¤erlendirmeleri yar›flmalar ile ilgili bilgilerin ekindedir.

Sonuçlar›n Aç›klanmas›
Sonuçlar ? Ocak 2010 tarihinde Gala ve Ödül Töreni program› çerçevesinde aç›klanacakt›r.

Yar›flmac› Üniformalar›
Her kat›l›mc› yar›flmalara kendi üniformalar› ile ifltirak edecektir.

Menü Reçetelendirme
Kat›l›mc›lar yar›flacaklar› menülerin reçetelerini logosuz ve otel ibaresi yer almayan ka¤›da yazmalar› ve yar›flma
günü Organizasyon Komitesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Uluslararas› Alt›n Kep Aflc›lar Yar›flmas›

Ulafl›m

Fuar Alan›
Yar›flma Alan›

ISPA
R

TA

ANTALYA
HAVA L•MANI

Uluslararas› Alt›n Kep
Aflc›lar Yar›flmas›

Yer : Antalya Expo Center
Tarih : 20 / 23 Ocak 2010
Saat : 09:00

‹letiflim

fiefler Birli¤i

T+ 0.242. 228 19 81
F+ 0.242. 229 47 64

info@seflerbirligi.com
www.seflerbirligi.com


