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Regulamin  konkursu "Master Chef Junior Gminy Wągrowiec – 

Grylewo 2016" 

 
 

Forma konkursu: indywidualna 

 

Czas i miejsce: Świetlica Wiejska Grylewo, 18.09.2016 o godz. 14:00 

 

Warunki konkursu: 

 Do udziału w konkursie „MasterChef Junior Gminy Wągrowiec – Grylewo 2016” 

może przystąpić jedna osoba w wieku od 10 do 13 lat będąca reprezentantem wsi  

i miasta Powiatu Wągrowieckiego. 

 Uczestnika konkursu należy zgłosić w terminie do 08.09.2016 roku u organizatora. 

 Konkurencje: quiz kulinarny ze znajomości produktów spożywczych i przypraw, 

umiejętności kulinarne oraz konkurs gastronomiczny 

 Wykonanie poszczególnych zadań oceniać będzie jury. 

 Jury po każdej konkurencji eliminować będzie część uczestników. Konkurs wygra 

osoba, która przejdzie wszystkie konkurencje i uzyska najwyższą ocenę od jury. 

 Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapewnienia sobie: deski do krojenia, noża, 

trzepaczki, fartuszka. 

 Organizatorzy gwarantują atrakcyjne nagrody. 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz wiedzy w zakresie technologii 

gastronomicznej z towaroznawstwem 

 integracja wsi Gminy Wągrowiec 

 

Ocena konkursu:  

 Quiz ze znajomości produktów spożywczych i przypraw jury oceniać będzie na 

podstawie ilości prawidłowych udzielonych odpowiedzi (odpowiedź prawidłowa = 1 

pkt, odpowiedź nieprawidłowa = 0 pkt) 

 Umiejętności kulinarne jury oceniać będzie zwracając uwagę na dokładność 

wykonania zadania – ilość punktów możliwa do zdobycia od 0 do 3 

 Konkurs gastronomiczny jury oceniać będzie zwracając uwagę na: 

o smak 

o estetykę wykonanych potraw  

o umiejętności kulinarne 

o dekorację potraw 

W tych konkurencjach jury będzie przyznawać punkty od 0 do 5. 

 

I. Quiz kulinarny 

 uczestnik quizu losuje 3 pytania związane z technologią 

gastronomiczną z elementami towaroznawstwa 
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 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 3 pkt, udzielając 

prawidłowych odpowiedzi na pytania 

 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

 

II. Quiz – „do czego to służy” 

 pomocnik podchodzi z przyborami kuchennymi do każdego uczestnika 

konkursu, przybory są zakryte, losuje jeden, a następnie udziela 

odpowiedzi na pytanie "Do czego to służy?" oraz jak się nazywa dany 

przedmiot. 

 w tej konkurencji można zdobyć zdobyć maksymalnie 2 pkt udzielając 

prawidłowych odpowiedzi na pytania: jak się nazywa dany przedmiot? 

Do czego służy? 

 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

uzyskaną w konkursie 

 

III. Znajomość produktów spożywczych i przypraw 

 uczestnik tej konkurencji mając zawiązane oczy ma za zadanie 

rozpoznać produkty spożywcze oraz przyprawy na podstawie smaku  

i zapachu  

 prawidłowe rozpoznanie nazwy produktu spożywczego 1 pkt, 

nieprawidłowe 0 pkt 

 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 10 pkt. 

 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

uzyskanych w konkursie 

 

IV. Umiejętności kulinarne „waga w oku” 

 uczestnik konkursu otrzymuje pewną ilość ziemniaków, z których musi 

obrać pół kilograma nie mając wagi 

 jury ocenia dokładność obrania ziemniaków oraz ilość docelową 

 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 3 pkt. 

 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

uzyskanych w konkursie 

 

V. Umiejętności kulinarne – krojenie cebuli 

 Każdy uczestnik konkursu otrzymuje tą samą ilość cebuli, cebulę 

należy obrać i pokroić na równą kostkę jak najszybciej 

 jury ocenia dokładność obrania cebuli, równość wykonanej kostki  

i szybkość wykonania 

 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 3 pkt 

 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

uzyskanych w konkursie 

 

VI. Konkurs gastronomiczny – „Coś na słodko” 

 każda osoba otrzymuje śnieżkę, którą musi użyć do wykonania deseru 

 pozostałe produkty spożywcze uczestnik dobiera sam ze stołu z 

produktami przygotowanymi do tej konkurencji, ma na to 2 minuty  

 na wykonanie deseru jest 15 min. 

 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 5 pkt 
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 do kolejnego etapu przechodzą osoby z najwyższą liczbą punktów 

uzyskanych w konkursie 

 

VII. Konkurs gastronomiczny – „Coś na słono” 

 uczestnik konkursu w tej konkurencji musi wykonać przekąskę lub 

potrawę „na słono” zgodnie z własnym pomysłem i dostępnymi 

produktami 

 produkty do tej konkurencji uczestnik dobiera ze stołu z produktami – 

ma na to 5 minut 

 na wykonanie zadania jest 15 min. 

 w tej konkurencji można zdobyć maksymalnie 5 pkt. 

 konkurs wygrywa osoba z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w 

całym konkursie 

 

W przypadku remisu należy przeprowadzić dogrywkę. 

Dogrywka – „Bicie piany” 

 uczestnik otrzymuje 2 jajka, z których musi oddzielić białko i ubić pianę 

 wygrywa ta osoba, która zrobi to najszybciej i najdokładniej 

 oceny dokonuje jury. 

 

Zgłoszenia uczestników można dokonać pisemnie na adres :Gminny 

Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 5,  62-105 Łekno 

 lub 

telefonicznie : 660091764  ,   663151124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


