
УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  

VIIІ КОНКУРСУ ПРОФЕСІЙНИХ КУХАРІВ «PROSTO. Їжа без пафосу.»  

в рамках XІ Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  м. Львів, Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17  

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: щорічно, в рамках Спеціалізованої виставки „Готельний та 

ресторанний бізнес” 

 

МЕТА КОНКУРСУ: Розвиток кулінарної справи на західній Україні. Надати можливість талановитим кухарям 
заявити про себе та отримати відзнаку своїх вмінь у кваліфікованого журі. 

 
ЗАСНОВНИК ТА ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ:  ПрАТ „Гал-ЕКСПО” 
 
ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР КОНКУРСУ: ПП «Т-проект» 
 

ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ: генеральний партнер – ТМ «Любисток», офіційний партнер - ТМ «Katrin», 
спецодяг – ТМ «Dickies», мережа гіпермаркетів «Метро», ТМ Рута, ТМ «Fragolino Novellina», ТМ 
«ZELEN», ресторани «Delicateka», «Rock`n`Dogs», «Корки та крихти», «Юшка Шніцель»(м.Львів)  
 
УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: Професійні кухари західної України. Конкурс проводиться серед практикуючих 
кухарів. 
 
НАГОРОДЖЕННЯ: Почесні грамоти, цінні призи від партнерів. 
 
ЖУРІ: роботу учасників оцінює журі, яке складається з висококваліфікованих та незалежних експертів.  
 
ОБЛАДНАННЯ: організатор забезпечує учасників всім необхідним обладнанням від партнера ПП «Т-

проект». В разі необхідності – учасник може взяти своє дрібне обладнання. 

ПРОДУКТИ: організатор, за підтримки партнера мережі гіпермаркетів «Метро», надає всі необхідні 

продукти. 

 

Умови конкурсу: 

1. Вимоги до учасників. 

1.1. У конкурсі можуть брати участь особи від 18 років. 

1.2. Відправка заявки на участь автоматично означає згоду з правилами і умовами проведення. 

1.3. Кожен учасник повинен мати санітарну книжку. 

2.Реєстрація учасників. 

2.1.       Реєстрація відбувається онлайн ( в гугл-формі), шляхом заповнення реєстраційної форми.  

1. Фото претендента. 

2. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

3. Місце роботи (заклад, місто, адреса) 

4. Попередні місця роботи (термін роботи, назви закладів, адреси) 

5.  ПІП та посада особи, яка може дати рекомендації.  

2.2. З усіх зареєстрованих учасників буде відібрані 5-ть учасників. Освіта за профілем та рекомендації 

при відборі будуть перевагою 



2.3. Останній термін реєстрації  15 жовтня 2017 року включно. 

 

2. Практичний конкурс (19го жовтня 2017 року) 

2.1 Кількість фіналістів, які будуть задіяні на практичний курс  5 учасників. 

2.2. Завдання практичного конкурсу: приготувати гарбузовий суп, салат (5 інгредієнтів основних + 1 на 

вибір учасника)* , основну страву зі свинини та десерт із груші. 

2.3. Правила практичного курсу: 

2.3.1. Для виконання завдання всім учасникам надається однакова загальна кількість часу для 

приготування страв – 4 години. 

2.3.2. Продукти та кількість для всіх учасників однакова. Перелік продуктів, які буде надано на 

практичний конкурс, буде сформовано за рекомендаціями журі та експертів. 

 2.3.3. Учасники готують 2(дві) порції кожної страви для представлення журі та для виконання фуд-

фото. 

2.3.4. Кожен учасник може презентувати страву в довільному порядку, як тільки вона буде готова. 

  Після того як страва приготовлена, учасник повідомляє  про це ведучого. Розпочинається її 

презентація, яку проводить учасник. Представлення страви може проводити виключно один учасник. 

Презентація включає в себе назву страви, компоненти, опис технології приготування. Тривалість 

презентації не повинна перевищувати 10 хв. 

 В кожного судді буде порція страви, яку він оцінює (по п’ятибальній системі) по таких критеріях: 

1. Зовнішній вигляд 

2. Смакові властивості. 

3. Простота приготування. 

4. Час приготування. 

5. Загальна оцінка. 

2.3.5. Після закінчення конкурсу кожен учасник зобов’язаний прибрати своє робоче місце. 

3. Визначення переможців. 

 

3.1. Переможці конкурсу визначається шляхом визначення сумарного балу за всі виконані 

завдання (див. п.2.2).  

3.2. Кожен експерт, що входить в склад журі, незважаючи на кількість балів, яку набрав 

учасник, може надати від себе відзнаку та подарунок.  

3.3. Незалежно від результатів конкурсу всі учасники нагороджуються подарунками від 

партнерів. 

3.4. Нагородження відбувається в день конкурсу. Після презентації всіх страв. 

 

 

 

*є можливість під час приготування салату використовувати не всі інгредієнти. 

  

 

Організатор конкурсу  ПрАТ „Гал-ЕКСПО”, контактна особа Анна Рудень: prosto.food2017@gmail.com 

тел.: (032) 297-06-27, 297-06-28, факс.: (032)297-17-56, e-mail: ,  http://www.galexpo.com.ua/hotel/ 
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