
TURČIANSKE BRYNDZOVÉ HALUŠKY 
 

Pravidlá súťaže 2016 

Súťaž vo varení Turčianskych bryndzových halušiek 1. Októbra 2016 v Martin – Priekope. 
Súťaž sa uskutoční dňa  1.10.2016 v mestskej časti Priekopa pred ZŠ Priehradná a začiatkom súťaže o 10.00 
hod. 

Súťažné disciplíny: 
Súťaže sa zúčastňuje 4-členné družstvo, pri čom všetci štyria sa rovnako podieľajú všetkými úlohami prípravy, 
varenia a jedenia bryndzových halušiek na výsledný čas a kvalitu. 

Kapacita: 
Maximálny možný počet súťažných družstiev je 18 

Prihlásenie do súťaže: 

Prihlásiť sa môžete až do dňa 30.9.2016 (vrátane). Avšak pozor, kapacita súťaže je obmedzená, preto vám 
odporúčame prihlásiť sa čím skôr.  
Poplatok za súťažné družstvo je 5 €, ktoré súťažiaci môžu uhradiť priamo na mieste v hotovosti .  
Štartovné čísla budú prideľované súťažným družstvám systémom podľa termínu doručenia prihlášky do súťaže. 
Prihlášky prosím posielajte na info@priekopa.sk alebo telefonicky na +421 910 902 408. 

Pravidlá súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek: 

Súťaže sa môže zúčastniť družstvo, ktoré sa akreditovalo do stanoveného termínu a tvoria ho 4 členovia nad 15 
rokov. Pre každé družstvo bude v boxe na varenie pripravené : stôl so slnečníkom, kotlík s pokrievkou, sekerka, 
strúhadlo na zemiaky a vedro s hubkou.  
Sekerku, umytý kotlík a vedro na vodu po ukončení varenia a jedenia odovzdajú rozhodcovi. Drevo si súťažiaci 
sami vyberú z palety určenej na súťaž, ktorá bude v blízkosti priestoru na súťaž. 

Každé družstvo si prinesie: 

Suroviny na prípravu bryndzových halušiek (zemiaky, bryndzu, slaninu v celku, soľ, múku a ostatné pochutiny 
podľa vlastnej potreby a receptu) . 
Náradie určené na varenie halušiek: škrabka na čistenie zemiakov - 1ks, nádoba na prípravu cesta - 1 ks, 
cedník na vyberanie halušiek -1ks, nádoba na hotové halušky - min. 3,2 kg - 1 ks, lopár na hádzanie halušiek - 1 
ks, nôž alebo lyžica na hádzanie halušiek - 1 ks, nôž na krájanie slaniny - 1ks, varechy, lyžice na jedenie 
halušiek- 4 ks, panvica na škvarky - 1 ks, utierky na čistotu a poriadok. Uvedený druh náradia ako aj množstvo 
bude kontrolovať pridelený rozhodca. 

ÚLOHY SÚŤAŽNÉHO DRUŽSTVA: 

Členovia súťažného družstva sa môžu pri jednotlivých činnostiach prípravy a varenia halušiek navzájom striedať, 
jednu činnosť však môže robiť vždy len jeden člen družstva. 

Súťažné družstvo si pripraví na stôl všetky potrebné suroviny, náradie a drevo ku vareniu v priestore vyčlenenom 
na varenie podľa štartovných čísel. 

Súťažné družstvá budú súťažiť súbežne max. po 5 družstiev.  

Rozhodca skontroluje pred štartom, či má súťažné družstvo všetky potrebné základné suroviny a náradie na 
varenie na stole, skontroluje kotlík, ktorý musí byť čistý a prázdny, a následne sa družstvo pripraví na štart.  
Rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “Štart“ a zapne meranie času na stopkách. 

Až potom sa začne činnosť družstva!  
Súťažiaci si narúbu drevo a fakličky, na rozhorenie vložia papier a narúbané drevo do kotlíka a zapália oheň, 
nalejú vodu a vodu postupne dostávajú do varu. 
 
Je zakázané používať akýkoľvek spôsob na podporu rýchlejšieho horenia ohňa na uvedenie vody do varu.  
Očistia zemiaky a naškrabú zemiaky na škrabke „ručne“. 

Je zakázané používať ochranu rúk pred poranením pri škrabaní zemiakov. 



TURČIANSKE BRYNDZOVÉ HALUŠKY 
Slanina musí byť v celku, až potom nakrájajú slaninku na škvarky a na panvici opečú na komíne kotlíka. 

 

Vyrobia cesto na hádzanie halušiek. 

Vyrobené cesto je povolené hádzať do kotlíka až vtedy, keď voda v kotlíku očividne vrie, čo skontroluje pridelený 
rozhodca a zapíše to do formulára družstva! Inak bude súťažné družstvo diskvalifikované! 

Nahádžu halušky do vriacej vody ručne z lopára v takom množstve, aby konečné množstvo uvarených halušiek 
bolo minimálne 3,0 kg. Cesto do kotlíka hádže len jeden člen družstva. 

Všetky uvarené halušky vyberú z kotlíka do pripravenej vlastnej nádoby. 

Zamiešajú halušky výlučne s bryndzou, pridajú upečenú slaninku, upravia vzhľad hotového jedla a povedia 
„hotovo“. 

Rozhodca zastaví čas, oboznámi súťažiacich s ich časom a zapíše ho do formulára hodnotenia, čas potvrdí 
zástupca zo súťažného družstva podpisom do formulára. 

Súťažiaci po uvarení halušiek poupratujú pracovný priestor, v ktorom nemôže byť v priebehu varenia a jedenia 
žiadna iná osoba okrem súťažiacich a rozhodcu, na čo dozerajú rozhodcovia. 

Družstvu nemôže pomáhať žiadna iná osoba, jediný možný spôsob je skandovanie a povzbudzovanie k lepším 
výsledkom spoza priestoru vyhradeného pre divákov. 

Po uvarení halušiek, hotové a upravené jedlo predloží rozhodca v sprievode jedného zástupcu družstva na 
hodnotenie degustátorom. Spolu s rozhodcom odvážia nádobu s hotovými haluškami, ktorých musí byť min.3,0 
kg a údaj o hodnotení zapíše rozhodca do formulára družstva. 

Nádoba, z ktorej bude súťažné družstvo jesť uvarené halušky - 3 kg, sa pred jedením na čas odváži a údaj zapíše 
rozhodca do formulára. Čas jedenia sa počíta od pokynu vydaného rozhodcom „Štart“ a ukončí zdvihnutím ruky 
kapitána družstva po zjedení všetkých halušiek, pričom miska musí ostať prázdna! 

Družstvo je po skončení varenia a jedenia halušiek povinné upratať súťažný box a odovzdať všetky pomôcky. 
Rozhodca skontroluje box , odovzdané pracovné pomôcky a následne pridelí za túto činnosť body. Kuchár s 
rozhodcom odovzdajú hodnotiacu listinu v informačnom stredisku. 

Spôsob hodnotenia: 

 Čistota (čistota, poranenie pri strúhaní zemiakov, odovzdanie súťažného boxu, pracovného priestoru)   
0-10 bodov 

 Vzhľad (hustota halušiek, úprava porcie, chuť) 0-10 bodov 
 Spoločenské vystupovanie 0-10 bodov 
 Vyhráva družstvo s najlepším časom  

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na organizačné zmeny a hodnotenie. 

 


