
• Dátum: 3. 12. 2022
• Organizátor: areál U dobrého pastiera 
• Miesto konania: areál U dobrého pastiera v Čutkovskej Doline, pred kolibou Fatranka
• Čas: registrácia súťažiacich od 9.00 do 10.00 h
• Varí sa: pod holým nebom v kotlíku
• Štartovné: 15 € / tím (dvojica)
• Číslo účtu kde uhrádzame štartovné: SK 90 0200 0000 0032 7713 2851
• Uzávierka prihlášok: do 27. 11. 2022
• Kontaktný e-mail a telefón: info@udobrehopastiera.sk, +421 917 440 604

Na tieto kontakty poprosíme zasielať zloženie tímov.
• Súťažia: dvojčlenné tímy, pri úhrade štartovného uviesť VS. priezvisko jedného 

účastníka z tímu
• Súťažiaci dostanú potvrdzujúci e-mail o úhrade štartovného, 

až potom je registrácia na súťaž platná
• Porota sa bude skladať z piatich členov

KAŽDÝ TÍM PRIPRAVUJE:

• 5 litrov kapustnice
• súťažiaci používajú vlastné suroviny
• s uvarenou kapustnicou súťažiaci nakladajú ako uznajú za vhodné
• pre porotu ide jedna miska kapustnice

KapustnicaVianočná

4. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ VIANOČNEJ KAPUSTNICE

PROPOZÍCIE



KAŽDÝ TÍM DOSTANE OD USPORIADATEĽA:

• pracovný stôl, drevo, papier na podkúrenie,
• kotlík, kotlinu, pokrievku, varešku, naberačku, vandlík, misku, dosku na krájanie,  

papierové utierky, vodu, malé občerstvenie, teplý čaj

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

9.00 – 10.00 h  prezentácia účastníkov
10.00 h   Otvorenie súťaže, krátky príhovor predsedu poroty, zástupcu koliby
10.15 – 13.00 h  Varenie vianočnej kapustnice
13.15 – 13.30 h  Degustácia odbornou hodnotiacou komisiou
13.45 – 14.00 h  Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie spomienkových predmetov,  
   medailí. Až po vyhodnotení budú môcť družstvá rozdávať  
   svoju uvarenú kapustnicu okoloidúcim.
14.15 h   Ukončenie súťaže

SPRIEVODNÝ PROGRAM: 

Moderátor: Marián Lechan
Hudba: Miťo Bomba

• Liptovská zabíjačka, rozrábka, ukážka výroby niektorých zabíjačkových špecialít
• predaj čerstvého mäsa, predaj zabíjačkových špecialít
• občerstvenie v podobe – jedlá z grilu (zabíjačkový ovar, jaternica, klobása, drob,  

krkovička, varené víno, čaj, niečo na zohriatie)
• predaj piva URSUS za zvýhodnených podmienok v pivárni Fatranka
• ceny pre účastníkov varenia Vianočnej kapustnice v Čutkove
• každý z úspešnej dvojice, získava rovnakú cenu.

1. miesto: 
plaketa, chlieb veľký, mix sladkého a slaného pečiva, darčekové balenie 
z pivovaru URSUS (0,5l x 3 fľ.), poukážka v hodnote 40 €

2. miesto: 
plaketa, chlieb veľký, mix sladkého a slaného pečiva, darčekové balenie  
z pivovaru URSUS (0,5 l x 3 fľ.), poukážka v hodne 30 €

3. miesto: 
plaketa, chlieb veľký, mix sladkého a slaného pečiva, darčekové balenie  
z pivovaru URSUS (0,5 l x 3 fľ.), poukážka v hodnote 20 €

4. miesto: 
najzábavnejšia dvojica dostane 5 litrový súdok piva z nášho pivovaru URSUS

• Pre každého účastníka súťaže bude pripravený darček ako poďakovanie za účasť v súťaži


