
Kobylská zahrádka 2021 

Soutěž ve vaření Zelňačky 

 Sobota 4. září 2021 

Areál sokolské zahrady 

 

Základní informace 

 

Podmínky soutěže: 

Soutěžní týmy si zabezpečí recept na jakoukoliv zelnou polévku. Vaří se v kotlinách nebo 

hrncích – minimálně 20 litrů, které si týmy zabezpečí sami. Plynové hořáky jsou povoleny. 

Soutěžní týmy si dále zabezpečí: vařečku, plech pod kotel, dřevo, případně i sekeru, název 

družstva (logo) a podporu svých fanoušků, stánek a zázemí (stoly, lavky). 

 

Není povolené začít s ochutnávkou soutěžní zelňačky dříve jak ve 12.30 hodin. 

Soutěžní týmy nesmí nabízet uvařenou polévku návštěvníkům bez degustační misky. 

Týmy ve svých stáncích nesmí prodávat své výrobky (občerstvení, cukrovinky, předměty…). 

 

Organizátoři garantují: 

Příspěvek 600 Kč na vaření pro soutěžící týmy 

Misku, lžíci, ubrousky a chléb + hodnotící vstupenku Hlas lidu pro návštěvníky 

Občerstvení 

Kulturní program 

Atrakce 

 

Na požádání bude vydáno povolení na ranní vjezd motorových vozidel do prostoru sokolské 

zahrady. 

 

 



 

Hodnocení a degustace 

Návštěvníci 

Po degustaci vhodí návštěvník hodnotící vstupenku do nádoby tomu týmu, kterého zelňačku 

považuje za nejlepší. 

Vyhrává tým, který nasbírá nejvíce hodnotících vstupenek. Návštěvníci určují jen jednoho 

vítěze – Hlas lidu. 

 

Týmy 

Po ukončení vaření, které ohlásí moderátor akce, přinese každý vedoucí svého týmu misku se 

vzorkem vlastní uvařené zelňačky do budovy sokolovny. 

Svůj vzorek odevzdá podle pokynů a zůstane hodnotit ostatní zelňačky. Budou připraveny 

dvě degustační komise vytvořené ze zúčastněných vedoucích týmů. Takhle se určí dvě nebo 

tři (podle počtu týmů) nejlepší, nejchutnější polévky z obou komisí.  

( každý tým si nechá v záloze jeden vzorek polévky pro možnost postoupení do finále ) 

 

Odborná porota 

6 (4) misek polévek vybraných hodnotícími komisemi jednotlivých týmů budou hodnoceny 

odbornou komisí, která rozhodne anonymně o umístění a šampionovi soutěže. 

 

Ceny za nejlepší zelňačku : 

šampion soutěže (1. místo) 

udělení 2. a 3. místa  

vítěze soutěže – Hlas lidu  

 

Průběh soutěže Kobylská zelňačka 2021: 

8.00 – prezence, rozmístění týmů a zakládání ohňů 

9.00 – odstartování vaření 

12.30 – ukončení vaření, veřejná degustace 

14.00 – vyhlášení výsledků, předání ocenění 


