A közétkeztetôk legnívósabb közétkeztetési szakácsversenyének számító OKÉS-t az Étrend Magyar Konyhafônökök
Egyesülete (ÉTREND), a Közétkeztetôk és Élelmezésvezetôk Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) szervezi, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) támogatásával. A „Tradicionális ételek a modern közétkeztetésben” témában meghirdetett verseny célja — a hagyományos ízek megôrzése mellett — a tradicionális ételek modernizálása, a mai
kor követelményeihez történô igazítása.

OKÉS 2015—2016, döntô
A versenybe bármely közétkeztetést végzô fôzôkonyha 2 fôs csapata (szakács
és segítôje) benevezhetett és cégenként akár több csapat is elindulhatott a megmérettetésen. Az ötödik OKÉS selejtezôje után az elôdöntôkben végül három helyszínen, összesen 26 csapat állt be a tûzhely mögé.
A nevezések bírálata során, azaz a selejtezôn, valamint a pécsi, a miskolci és a
budapesti elôdöntôkön összesen maximum 100 pontot szerezhettek az indulók. A
döntôbe a 80 pont felett teljesítô 12 csapat jutott.

Idôpont:
2016.02.19.
•
Helyszín:
FeHoVa Kiállítás
„A” pavilon.

Lebonyolítás:
A felépített konyhaboxokban egy idôben 6 csapat fôz, délelôtt és
délután. Az elsô csapat 7.00-kor kezd, majd 10 percenként állnak
be a többiek. 3 órájuk van elkészíteni a 10 adag ételt. A konyhában
a kétfôs csapat dolgozik, egy tanuló segítségével. A munkájukat a
konyhai zsûri és élelmiszer-biztonsági felügyelôk figyelik, és pontozzák. A délutáni csoport 11.30-kor kezd. A rendelkezésre álló idô
végére ki kell tálalniuk az elkészült ételbôl 5 adagot (a kóstoló zsûri
és a fotózás számára). A konyhai zsûri ellenôrzi a megmaradó
mennyiséget, hogy pontos volt-e a nevezés, a kalkuláció.
Az elkészült ételek 12 fôs zsûri elé kerülnek. Minden zsûritag egy fogást
kóstol és értékel. Pontszámaik átlaga adja a végleges pontszámot.
Az értékelés szempontjai:
A konyhai zsûri az alábbiakat fogja
figyelni:
• Munkaszervezés, technológiai fegyelem. Mennyire szervezetten dolgoznak, hogyan bánnak az alapanyaggal. A nevezésben megjelölt
technológiát alkalmazzák.
Adható: max. 10 pont.
• Konyhai higiénia. Betartják-e a
vonatkozó higiéniai, ételkészítési szabályokat. Megfelelôen
al kalmazzák az eszközöket
(kesztyû, maghômérô stb.).
Adható: max. 10 pont.
• Tálalás. Az étel megfelel a nevezésben leírtaknak. Megvan a 10
adag. A tálalás nem változtatta
meg jellemzôen az sételt.
Adható: max. 10 pont.

Díjazás
Egy csapat nyeri a fôdíjat. Számos
különdíj is gazdára fog találni. Várhatóan kiosztásra kerül a legjobb elsô
fogás, a legjobb fôétel, a legjobb
desszert díja is. Az eredményhirdetés
tervezett idôpontja 16 óra. A csapatok
kezdési sorrendjét sorsolással döntjük el. A sorsolásra február másodikán kerül sor a szervezôk és a támogatók egyeztetése során.

A kóstoló zsûri értékelésének
szempontjai:
• Látvány. Az étel tálalása, fogyaszthatósága. Mennyire felel
meg a mai kor elvárásainak. Az
étel szemre tetszetôs, a hômérséklete megfelelô.
Adható: max. 20 pont.
• Íz. Az étel íze harmonikus, de
mégis karakteres. Felfedezhetô
benne a kiindulási étel íze. Nem
túlzó, és az étel jellegének
megfelelô az ízvilága.
Adható: max. 20 pont.
A nevezések során az értékeléskor
a pályamunkákat pontoztuk, maximum 30 pont volt elérhetô. Így alakul
ki majd a maximálisan elérhetô 100
pont. Valamennyi zsûri önállóan pontoz, és az átlagok alapján kerül ki a
végeredmény.

A verseny nyilvános, és bárki megtekintheti! A közönség 09.00-tól felépített lelátóról tudja figyelemmel kísérni a konyhai munkát, és megtekinteni a kitálalt ételeket.
Belépôjegy a helyszínen vagy interneten váltható (online kedvezményesen). A FeHoVa belépôjegyével tekinthetô meg a Boat Show, a FeHoVa és az OKÉS is.
Várjuk Önöket is! Étrend Egyesület
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