1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
“GREEK CHEF 2016”
Αθήνα, 29,30 & 31 Ιανουαρίου 2016, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Κουζίνας “GREEK CHEF 2016” θα διεξαχθεί στις 29,
30 & 31 Ιανουαρίου 2016 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα. Συνδιοργανώνεται
απο το Chef Club Κρήτης και την έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Η διοργάνωση γίνεται
με τη συμβολή των Chef Club Κερκύρας και Δωδεκανήσου & Κυκλάδων. Ο διαγωνισμός
απευθύνεται σε σπουδαστές σχολών μαγειρικής που θέλουν μια ευκαιρία για να αναδείξουν το
ταλέντο τους αλλά και σε επαγγελματίες Chef, Ζαχαροπλάστες που επιθυμούν να κάνουν
γνωστή την τέχνη τους στο ευρύ κοινό.
Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της
Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, Λέσχης Αρχιμαγείρων Κερκύρας και Λέσχης Αρχιμαγείρων
Δωδεκανήσου & Κυκλάδων.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν προσεκτικά τον παρόντα Κανονισμό,
και ειδικότερα όσον αφορά στις κατηγορίες που θα συμμετάσχουν.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την
online φόρμα συμμετοχής ή να καλούν στο 210 9610135.
Επίσης,για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης:
2810-243572 ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 (αυστηρά).
Οι συμμέτοχές είναι περιορισμένες θα τηρηθούν αυστηρά σειρά προτεραιότητας και οι
ημερομηνίες.
Οι διαγωνιζόμενοι, μαθητές των σχολών, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση
συμμετοχής και βεβαίωση φοίτησης από την σχολή που φοιτούν.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει χρησιμοποιήσουν πιάτα παρουσίασης δικής τους επιλογής,
καθώς και μικροεργαλεία και σκεύη που θα χρειαστούν για την παρασκευή των εδεσμάτων.
Στο χώρο του Διαγωνισμού θα υπάρχουν λάντζες, ψυγείο και καταψύκτης, εστίες, φούρνοι
και πάγκοι εργασίας καθώς και τηγάνια, κατσαρόλες σε περιορισμένο αριθμό.

Κάθε διαγωνιζόμενος παραιτείται από όλα τα δικαιώματα πάνω στην συνταγή που έγραψε,
παρασκεύασε και παρουσίασε. Το δικαίωμα της οποιασδήποτε χρησιμοποίησης των συνταγών και
των φωτογραφιών έχει μόνο η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης καθώς και η διοργανώτρια εταιρία RM
International.
Υποχρεώσεις
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται πριν την παρασκευή του εδέσματός τους να συμπληρώσουν ή να
προσκομίσουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Πρότυπης Συνταγής» που θα το βρουν online ή μπορούν
να το παραλαμβάνουν εκείνη τη στιγμή από την Γραμματεία του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη
συμπλήρωσης του εντύπου Πρότυπης Συνταγής η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου θεωρείται μη
ολοκληρωμένη.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποτελούνται απο επαγγελματίες της Γαστρονομικής Τέχνης.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν δύο πιάτα. Το ένα πιάτο θα είναι για (δοκιμή) από
την κριτική επιτροπή και το άλλο για την παρουσίαση και την φωτογράφιση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της γραμματείας τουλάχιστον μία ώρα
πριν την έναρξη της κατηγορίας στην οποία συμμετέχουν ώστε να λάβουν οδηγίες κι έντυπα.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να αποσύρουν ή να φωτογραφήσουν τα πιάτα στον χώρο της
έκθεσης, χωρίς την άδεια της οργανωτικής επιτροπής, που είναι μόνο το ΔΣ της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Κρήτης και τα μέλη των υπολοίπων Λεσχών.
Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανα κατηγορία ανέρχεται στα 20€ και προκαταβάλλεται σε λογαριασμό
τραπέζης της εταιρίας. Οι διαγωνιστικές κατηγορίες έχουν όριο συμμετοχής, θα τηρηθεί αυστηρή
σειρά προτεραιότητας

ΚΛΑΣΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-1: Παρασκευή 29-01-2016 (ΩΡΑ: 17.00-17.30)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Έτοιμο σκάλισμα σε λαχανικά και φρούτα με θέμα την Ελληνική Γή
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να σκαλίσουν όσα λαχανικά και φρούτα επιθυμούν και
να τα προσκομίσουν έτοιμα στον χώρο του διαγωνισμού. Μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται να
μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Το βασικό θέμα του σκαλίσματος είναι η Ελληνική Γη
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ξύλο, πέτρα ή και συνδυασμός των 2.
Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 45cm ύψος.
Συνεπώς εκθέματα πουν θα υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-11: Παρασκευή 29-01-2016 (ΩΡΑ: 17.45-18.15)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Έτοιμο σκάλισμα σε «Σκληρό κίτρινο τυρί» ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να σκαλίσουν από 1 έως όσα τεμάχια τυριού επιθυμούν
και να τα προσκομίσουν έτοιμα στον χώρο του διαγωνισμού. Μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται
να μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Το βασικό θέμα του σκαλίσματος είναι ελεύθερο.
Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων καθορίζονται να είναι 60 cm μήκος * 45 cm πλάτος. Συνεπώς
εκθέματα πουν θα υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-2: Παρασκευή 29-01-2016 (ΩΡΑ: 18.30-19.15)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Έτοιμες παρουσιάσεις με θέμα τη Σοκολάτα «Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού»
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα έκθεμα από σοκολάτα. Στόχος
είναι η ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού μέσα από (μορφές, μνημεία κ.λ.π). Μπορούν στο χρόνο
που τους δίνεται να μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων
καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 60 cm ύψος. Συνεπώς εκθέματα που θα
υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:

Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-12: Παρασκευή 29-01-2016 (ΩΡΑ: 19.30-20.15)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Έτοιμες παρουσιάσεις με θέμα τη Σοκολάτα «Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού»
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα έκθεμα από σοκολάτα. Στόχος
είναι η ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού μέσα από (μορφές, μνημεία κ.λ.π). Μπορούν στο χρόνο
που τους δίνεται να μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων
καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 60 cm ύψος. Συνεπώς εκθέματα που θα
υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β-1: Παρασκευή 29-01-2016 (ΩΡΑ: 18.00-18.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μικρό Μενού 2 πιάτων (Ορεκτικό με χρήση τυριού φέτας & Κύριο πιάτο με βασικό υλικό
τις Αρνίσιες Κοτολέτες) απο ομάδα 2 μαθητών
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, από κάθε είδος ένα για την κριτική επιτροπή
(δοκιμή) και το άλλο για τη φωτογράφιση με βάση τα παραπάνω υλικά στο ανάλογο πιάτο. Το τυρί
φέτα θα πρέπει να υπάρχει στο ορεκτικό σε αναλογία από 20% έως 40 % και οι αρνίσιες
κοτολέτες θα μπορούν να είναι μαριναρισμένες. Τα υλικά είναι επιλογής του διαγωνιζόμενου. Η
παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι
αυστηρά δύο. Υλικά που δεν χαρακτηρίζονται Ελληνικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Βαθμός Δυσκολίας/ Συνδυασμός πιάτων
Γεύση
Παρουσίαση/ Πρωτοτυπία
Συνεργασία /καθαριότητα

1-30 βαθμοί
1-40 βαθμοί
1-20 βαθμοί
1-10 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ-1: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 10.00-10.30)

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Έτοιμη κατασκευή με θέμα το βούτυρο (ελεύθερο θέμα)
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να προετοιμάσουν μια κατασκευή από βούτυρο και να
την προσκομίσουν έτοιμη στον χώρο του διαγωνισμού. Μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται να
μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Τα εκθέματα θα μπορούν να υποστηριχθούν από
καλούπι όχι όμως σε μεγάλη αναλογία γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία των κριτών.
Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 60cm ύψος.
Συνεπώς εκθέματα πουν θα υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ-11: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 10.45-11.15)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Έτοιμη κατασκευή με θέμα το βούτυρο (ελεύθερο θέμα)
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να προετοιμάσουν μια κατασκευή από βούτυρο και να
την προσκομίσουν έτοιμη στον χώρο του διαγωνισμού. Μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται να
μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους. Τα εκθέματα θα μπορούν να υποστηριχθούν από
καλούπι όχι όμως σε μεγάλη αναλογία γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία των κριτών.
Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 60cm ύψος.
Συνεπώς εκθέματα πουν θα υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ-1: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 10.00-10.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ
Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες μάγειρες
«συνδυασμός φρέσκου ζυμαρικού με θαλασσινά»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα τον συνδυασμό φρέσκου ζυμαρικού με τα θαλασσινά. Τα
ζυμαρικά θα πρέπει να παρασκευαστούν εξ’ ολοκλήρου στο χώρο του διαγωνισμού. Η παρουσίαση
είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ-2: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 12.00-12.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ
Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες μάγειρες με θέμα το «Γλυκό εστιατορίου»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα ένα γλυκό εστιατορίου. Στη χρήση των υλικών δεν
υπάρχει περιορισμός . Η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ-2: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 12.00-12.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ
Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες μάγειρες με θέμα το «Γλυκό εστιατορίου»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα ένα γλυκό εστιατορίου. Στη χρήση των υλικών δεν
υπάρχει περιορισμός. Επίσης η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε-1: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 14.00-14.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ζωντανές παρουσιάσεις από μαθητές δημοσίων & ιδιωτικών σχολών με θέμα
«Ζεστό πιάτο συνδυασμός Ελληνικών οσπρίων με Χοιρινό κρέας»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα το συνδυασμό Ελληνικών οσπρίων με χοιρινό κρέας. Τα
όσπρια θα μπορούν να είναι προ βρασμένα ή μουλιασμένα σε νερό και θα πρέπει να είναι Ελληνικά.
Όσον αφορά το χοιρινό κρέας, θα μπορεί να είναι από όποιο κομμάτι του ζώου εσείς επιλέξετε (αρκεί
να ψηθεί στο χρόνο που σας δίνεται) καθώς επίσης θα μπορεί να είναι και μαριναρισμένο. Η
παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε-2: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 16.00-16.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ζωντανές παρουσιάσεις από μαθητές δημοσίων & ιδιωτικών σχολών με θέμα την
«Ελληνική Σαλάτα»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα την «Ελληνική Σαλάτα». Τα σαλατικά που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε δεν έχουν περιορισμό αρκεί να είναι Ελληνικά και θα πρέπει να συνδυαστούν με
ένα Ελληνικό τυρί π.χ (Φέτα, Γραβιέρα, Μανούρι, Ανθότυρο, Λαδοτύρι, Μετσόβου). Η
παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ-1: Σάββατο 30-01-2016 (ΩΡΑ: 18.00-18.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες μάγειρες με θέμα «Σούπες της Μεσογείου» με
ψάρι ή θαλασσινά ή οστρακόδερμα ή συνδυασμός αυτών.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα τις «Σούπες της Μεσογείου». Οι πρώτες ύλες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι είτε Ελληνικές είτε Μεσογειακές. Οι διαγωνιζόμενοι
θα μπορούν να παρουσιάσουν εφόσον επιθυμούν και κλασσικές μεσογειακές συνταγές. Η
παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:

Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 10.00-10.30)
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ/CATERING/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Έτοιμες παρουσιάσεις με θέμα την «Τούρτα Γάμου ή Βάπτισης»
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα έκθεμα από πάστα ζάχαρης,
χρώματα ζαχ/κής καθώς και άλλα μή βρώσιμα υλικά. Μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται να
μοντάρουν επί τόπου την κατασκευή τους ή μέρος αυτής. Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων
καθορίζονται να είναι 40 cm μήκος * 50cm πλάτος * 45 cm ύψος. Συνεπώς εκθέματα που θα
υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 10.45-12.15)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ &ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ζωντανό σκάλισμα σε λαχανικά και φρούτα με θέμα την Ελληνική Γή
Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να σκαλίσουν όσα λαχανικά και φρούτα επιθυμούν
στον χρόνο που τους έχει δοθεί και να φτιάξουν μια κατασκευή στον χώρο του διαγωνισμού. Το
βασικό θέμα του σκαλίσματος είναι η Ελληνική Γη και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ξύλο,
πέτρα ή και συνδυασμός των 2.
Μέγιστες διαστάσεις εκθεμάτων καθορίζονται να είναι 70 cm μήκος * 60cm πλάτος * 45cm ύψος.
Συνεπώς εκθέματα πουν θα υπερβούν τα όρια θα κρίνονται άκυρα.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Θέμα (αν είναι εντός θέματος)
Βαθμός Δυσκολίας
Συμμετρία
Παρουσίαση
Πρωτοτυπία

1- 30 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 20 βαθμοί
1- 15 βαθμοί
1-15 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Θ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 09.00-10.15)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ζωντανές παρουσιάσεις από μαθητές δημοσίων & ιδιωτικών σχολών με θέμα
«Ελληνικό Μενού 4 πιάτων» (Ορεκτικό- Κύριο πιάτο- Σαλάτα- Επιδόρπιο)
Ομάδα 4 σπουδαστών
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα ανά είδος ένα για την κριτική επιτροπή
(δοκιμή) ένα για τη φωτογράφιση. Κάθε πιάτο θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά Ελληνικές
πρώτες ύλες. Η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση. Υλικά που δεν
χαρακτηρίζονται Ελληνικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Βαθμός Δυσκολίας/ Συνδυασμός πιάτων
Γεύση
Παρουσίαση/ Πρωτοτυπία
Συνεργασία / Καθαριότητα

1-30
1-40
1-20
1-10

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

ΚΛΑΣΗ Ι’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 12.00-12.45)

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες μάγειρες με θέμα το «Ελληνικό πρωϊνό»
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα το «Ελληνικό πρωϊνό». Στη χρήση των υλικών δεν υπάρχει
περιορισμός . Η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση
Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-7 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Κ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 13.00-13.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ζωντανές παρουσιάσεις από μαθητές δημοσίων & ιδιωτικών σχολών με θέμα
«Ζεστό πιάτο με Ψάρι».
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν 2 πιάτα, ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή) και το
άλλο για τη φωτογράφιση με βασικό θέμα το ψάρι. Το ψάρι θα πρέπει να φιλεταριστεί επί τόπου
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθει προετοιμασμένο. Στη χρήση των επιπλέον υλικών δεν
υπάρχει περιορισμός . Η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος και διακόσμηση.
Θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Γεύση

1-7 βαθμοί

Βαθμός Δυσκολίας
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία

1-5 βαθμοί
1-5 βαθμοί
1-3 βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 20.

ΚΛΑΣΗ Λ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λ-1: Κυριακή 31-01-2016 (ΩΡΑ: 17.00-17.45)
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1ος GREEK CHEF ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016

Ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες με θέμα
«Καλάθι με άγνωστα υλικά»
1 βασικό υλικό & 6 επιπλέον υλικά
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρασκευάσουν από 2 πιάτα ένα για την κριτική επιτροπή (δοκιμή)
και το άλλο για τη φωτογράφιση. Το θέμα είναι άγνωστο και οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν ένα
καλάθι που θα περιέχει 1 βασικό υλικό καθώς επίσης και 6 επιπλέον υλικά (κοινά για όλους).
Επίσης στο χώρο θα υπάρχει ένας χώρος κοινής χρήσης που ο διαγωνιζόμενος θα μπορεί να
προμηθευτεί (βότανα, μπαχαρικά, ελαιόλαδο κ.α). Επιπλέον υλικά εκτός από αυτά που θα δοθούν,
δεν επιτρέπεται αυστηρά να χρησιμοποιηθούν. Η παρουσίαση είναι ελεύθερη, σε ότι αφορά σκεύος
και διακόσμηση.
θα βαθμολογηθούν βάση των παρακάτω κριτηρίων:
Βαθμός Δυσκολίας
Γεύση
Παρουσίαση/ Καθαριότητα
Πρωτοτυπία/ Συνδυασμός υλικών

1-30
1-40
1-20
1-10

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

Το μέγιστο Γενικό Σύνολο Βαθμών είναι 100.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν τα πιάτα στον χώρο του σαλονιού, στους επόπτες στον
προκαθορισμένο χρόνο για να βαθμολογηθούν.
Η τελική βαθμολόγηση υπολογίζεται κατόπιν πρόσθεσης των βαθμών από τους κριτές.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής είναι αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στην Γεύση
–στις κατηγορίες όπου υπάρχει γευστική δοκιμή.
Σε περίπτωση άλλης ισοβαθμίας, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρωτοτυπία. Αν πάλι υπάρχει
ισοβαθμία, τα βραβεία θα μοιραστούν μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται με μείωση βαθμού.
Ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές.

Βραβεία:
1η θέση : Χρυσό
μετάλλιο
2η θέση : Ασημένιο μετάλλιο
3η θέση : Χάλκινο μετάλλιο
Στο τέλος κάθε ημέρας θα γίνετε η απονομή των Μεταλίων, καθώς και των βεβαιώσεων
συμμετοχής σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
Μόνο το Δ.Σ της Λέσχης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει σε περίπτωση πιθανής παράλειψης του
κανονισμού ή διαφόρων προβλημάτων που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισμό.
Μόνο το Δ.Σ της Λέσχης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε διαφοροποίηση που επιβάλλεται
υπό τις περιστάσεις ή από ανωτέρα βία. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς ή
ολικώς τον διαγωνισμό σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
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