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SOUTĚŽ


Jak chutná Praha 

Každý stát, kraj, region a dokonce i město má své charakteristické jídlo. Pokrm, který vymysleli naši předkové, po staletí se tradoval v rodinném kruhu, byl vylepšován našimi babičkami, které ho jako oko v hlavě střeží a vaří ho jen při výjimečných událostech.

Pomozte nám najít původní pražské recepty.

Naším cílem je napomoci znovuobnovení pozapomenutého gurmánského a gastronomického věhlasu, kterému se Praha v minulosti těšila. Chceme najít recept z dob, kdy v Praze byla nejběžnější ryba losos a candát a na talířích nechyběli šneci nebo chřest Nehledáme svíčkovou na sto způsobů ani guláš s chlebem nebo s knedlíky. Ptáme se po jídlech, která se úplně vytratila z českých kuchařek a pomalu se vytrácejí i z naší paměti. Věříme, že i touto exkluzivní soutěží obnovíme pověst Prahy jako města vyhlášených pochoutek, unikátního jídla a profesionálních kuchařů.

Pražané, pojďme je společně zachránit.






Harmonogram a popis průběhu soutěže najdete níže






Cíl: shromáždit původní pražské recepty



Harmonogram soutěže

leden 
- 2. týden 2011: vyhlášení soutěže na tiskové konferenci 
- hlavní medializace do konce ledna

leden - březen
- oslovování restaurací, cukráren a kaváren
- průběžná medializace = zveřejňování některých receptů

leden - březen 
- sběr receptů

březen
- 15. 3. 2011 ukončení zasílání receptů
- třídění a předvýběr receptů → k porotě 50 receptů
- porota vybere z 50 receptů 20 

duben
- zasedání poroty
- ochutnávka receptů na velikonočních trzích

4. 4. 2011 v 11 hodin zasedání odborné poroty za účasti novinářů v zámeckém areálu Ctěnice

duben - červen
- hlasování veřejnosti o receptech
- k 30. 5. 2011 ukončení soutěže a vyhlášení vítězů

od června
- nejúspěšnější recepty budou vařit a nabízet na zámku Ctěnice i v další restaurační zařízení a cukrárnách

prosinec
- neúspěšnější recepty na vánočních i velikonočních trzích



Provedení soutěže


Zasílání, sběr, třídění a vyhodnocení receptů

Zadání soutěže: Sbíráme recepty původní pražské kuchyně (specifikace) doplněné příběhem o jejich vzniku, vaření nebo rodinné tradici. 

Třídění
1) Základní dělení:
Jídla		dezerty		polévky	
Pražská informační služba zapíše a roztřídí recepty. Kategorie třídění po dohodě s Pražským kulinářským institutem. 

Zasílání
- poštou - Pražské informační služba - recepty: Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5

- osobně - Informační centra PIS: Staroměstské náměstí 1 - Praha 1, Rytířská 31 - Praha 1

- elektronicky - na stránkách www.praguewelcome.cz" www.praguewelcome.cz v soutěžní sekci bude  vyhotoven formulář pro vkládání receptů, zřízena nová emailová adresa recepty@pis.cz

Vyhodnocení
- z  receptů PIS za asistence Pražského kulinářského institutu vybere 50 nejzajímavějších v poměru:
Jídla: 		25
Polévky: 	15
Dezerty:	10

- 50 vybraných receptů předá PIS odborné porotě, která z nich vybere 20 v poměru:
Jídla: 		10
Polévky:	5
Dezerty:	5

- 20 receptů se umístí na web do soutěžní sekce, kde o nich budou občané hlasovat


Porota
Oslovíme:
Tomio Okamura 				Petr Palečka - KB 
Lucie Ramnebornová 			Jaroslav Sapík (Zlatá studně, Sovovy mlýny)
Roman Vaněk					Bohuslav Svoboda (primátor) 
Emanuel Ridi 					Jiří Štift (Mandarin orientál)
						Zástupce Michaelin
						
				
- porota by měla mít max. 10 členů


Medializace 

- Pražská informační služba společně s Pražským kulinářským institutem a Asociací českých cestovních kanceláří a agentur uspořádá tři tiskové konference
	1) leden 2011 
		- 2. týden v lednu tisková konference k zahájení soutěže
		- představení a zahájení soutěže
	2) 4. 4. 2011
		- zasedání poroty
	3) 4. týden v červnu 2011
		- vyhlášení vítězů 

- medialist pro zasílání tiskových zpráv a receptů 
- průběžná medializace po celou dobu konání soutěže - průběžné zveřejňování zajímavých receptů

Ceny pro vítěze

- víkendový pobyt pro dva na zámku Ctěnice
- Pražská karta 
- poukaz na vlastivědné vycházky
- předplatné Přehledu kulturních pořadů v Praze
- kurz vaření v Pražském kulinářském institutu
- roční rodinné vstupné na objekty ve správě PIS 
+ hodnotné ceny od MHMP a sponzorů

Výstupy ze soutěže

- kuchařská kniha
- propagace na pražských vánočních trzích

