SAMSØS BEDSTE
KARTOFFELMAD
JUNIORPRISEN

For børn og unge på Samsø
SØNDAG D. 29. MAJ 2022
REGLER

BEDØMMELSE

Der kan deltage 10 hold
i konkurrencen.

Kartoffelmadderne
bedømmes af:

Et hold består af to
personer mellem 10-17 år.

Dommerpanelet fra
Den Store Jurypris
(visuelt)

Hvert hold skal lave fire
kartoffelmadder.

Publikum i Idrætshallen
(visuelt)

Der må kun bruges råvarer
fra det råvareudvalg,
der er til rådighed.

Jacob Raunsgaard
(smag)

Madderne skal stå klar
til bedømmelse kl. 13.15.
Alle deltagere skal møde op
til briefing den 17. maj
kl. 15.30 i SamBiosen.

Præmieoverrækkelse
kl. 14.30 på scenen.

TILMELD
dit hold senest
16. maj 2022

www.kartoffelmad.dk
Samsøs bedste kartoffelmad
arrangeres af VisitSamsø og SamBiosen
i samarbejde med Samsø Restauratørforening

JUNIORPRISEN 2022
JUNIORPRISEN 2022
I år er det igen muligt at afholde den store kokkekonkurrence ”Samsøs bedste kartoffelmad”,
som tiltrækker massevis af gæster, kendte dommere, medier og talentfulde kokke fra Samsø.
Vi har flyttet arrangementet til Idrætshallen, og vil som noget nyt udvide med en
kartoffelmadskonkurrence i børnehøjde - JUNIORPRISEN 2022.
Vores vision er, at børn på Samsø får et særligt kendskab til råvarer fra Samsø. At de får gode oplevelser i
køkkenet og bliver klædt kulinarisk på. Børn fra Samsø er børn, der ved noget om mad og madglæde.
Juniorprisen 2022 understøtter børns nysgerrighed og lyst til at fordybe sig i madlavning og råvarer,
og det giver dem et kæmpe skulderklap at være en del af et event af denne karat.
I år har vi plads til 10 hold a to børn fra 10-17 år. Vi håber, at mange familier, venner og
madinteresserede vil dukke op og bakke op om vores kommende stjernekokke!

TILMELDING SKAL SKE TIL
LEDER@SAMBIOSEN.DK ELLER
PÅ TELEFON 6172 3171
SENEST 16. MAJ

TIDSPLAN, SØNDAG D. 29. MAJ
11.00: Dørene til kultursalen åbnes for deltagere i juniorprisen
Seneste fremmøde for deltagere er kl. 12.00
11.30: Dørene til idrætshallen åbnes for publikum
12.10: Konferencier Peter Aalbæk byder velkommen
12.15: Jurykonkurrencen for voksne, professionelle kokke går i gang
13.15: Madder til juniorprisen skal stå klar på smagsdommerbordet i kultursalen
13.15: Jacob går i gang med smagsbedømmelsen
13.30: Madder til juniorprisen skal stå klar på skuebordet i idrætshallen
13.35: Der åbnes for afgivning af stemmer til juniorprisen for publikum
Stemmer afgives i form af små filtkugler, der kommes i lukkede beholdere
Publikum udstyres med hver en filtkugle (gul), som de putter i stemmekassen. 1 kugle = 1 point.
Dommere udstyres med hver en filtkugle (rød), som de putter i stemmekassen. 1 kugle = 20 point.
Jacob udstyres med fem filtkugler (blå), som han putter i stemmekassen. 1 kugle = 5 point.
14.00: Dommerne forlader bordet og afgiver stemmer i børnekonkurrencen
14.00: Jacob er færdig med at smage og afgiver sine stemmer
14.10: Fællessang
14.15: Stemmer tælles op
14.30: Præmieoverrækkelse sammen med de voksne kokke på scenen
15.00: Tak for i dag

PRÆMIER
1. pladsen:
Diplom, gavekort til Restaurant Skipperly, kokkeknive, en valgfri aktivitet i SamBiosen
2. pladsen:
Diplom, kokkeknive, en valgfri aktivitet i SamBiosen
3. pladsen:
Strandlyst - sidste års vinder
En valgfri aktivitet i SamBiosen

