
 

 

Wedstrijdinformatie en regelement Fortunacarpaccio Bokaal.    

Deze wedstrijd is bedoeld voor professional koks en leerling koks die wedstrijd-koken als een 

uitdaging zien om hun creativiteit te tonen aan vakgenoten en belangstellenden. We willen 

hiermee laten zien dat het koks vak het mooiste en creatiefste vak ter wereld is. 

 

Wedstrijddag maandag 10 februari 2020 

 

U kunt zich inschrijven voor de wedstrijd om de Fortuna carpaccio bokaal door het invullen 

van het inschrijfformulier en dit te versturen aan  a.nijland@selektmeat.nl  of 

info@selektmeat.nl  

  

1.Opdracht: -  

Een koud en/of warm of combinatie van, voorgerecht en een amuse  voor 2 personen. Dit wil 

zeggen één voorgerecht en één amuse. Van elk gerecht twee borden opmaken, één voor jury 

en één voor show.  

Deelnemers zijn geheel vrij in gebruik van producten, uiteraard stelt de organiserende partij 

(SelektMeat Products bv.) het op prijs indien u gebruik maakt van één van haar producten, dit 

is echter niet/nooit een verplichting. Dit zal ook absoluut niet meewegen in de beoordeling.  

Kies je wel voor één van de SelektMeat merken, te weten Fortuna Carpaccio of Frisians Best 

Pulled Meat, stellen wij het gekozen product graag als trainingsmateriaal ter beschikking. 

De gerechten worden gepresenteerd op servies wat door je zelf is meegenomen. Porselein is 

een wezenlijk onderdeel van een gerecht, daarom laten we je daarin geheel vrij.  

 

iedere deelnemer is verplicht om in correcte koks kleding in de wedstrijd ruimte te 

verschijnen. 

De deelnemer mag één assistent in kokskleding in de wedstrijdruimte meenemen om hem/ 

haar te assisteren bij het inrichten van de werkplek en bereiden van het gerecht. 

U dient bij de prijsuitreiking in correcte kokskleding op het podium te verschijnen. 

  

2. Tijdschema:  

10.00 uur   Instructie en voorstellen van deelnemers en jury  

11.00 uur  aanvang wedstrijd                     

13.00 uur           presentatie van de gerechten aan de jury  

13.30 uur          opruimen van spullen, kantje schoon en beurs over 

16.00 uur Prijsuitreiking.  
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twee borden worden gelijktijdig doorgegeven waarbij de jury bepaalt welk bord er 
beoordeeld wordt. 
één van de gerechten naar de jury, 
één naar de showtafel. 
 
3.Indeling werkplek. 
Elke kandidaat krijgt de beschikking over een werkbank. Er staat een gezamenlijke werkbank 
met stroomaansluiting waarop gebruikt gemaakt kan worden van een inductieplaat, 
koelkastje, combioven en spoelbak.  
  
4.Gereedschap.       
     Messen, klein elektrisch gereedschap en kookgerei        
   dienen zelf te worden meegenomen.                                                                                        
 Houdt er rekening mee dat er geen open vuur in de hal gebruikt mag worden.                                                                                                                        
  
  
5. Beoordelingscriteria. 
De beoordeling van de gerechten/amuses vindt plaats op de volgende onderdelen: 
* Harmonie en presentatie                           
* originaliteit / creativiteit                                            
* moeilijkheidsgraad                                    
* smaak                                                     
* verkoopbaarheid                                       
  
Maximaal       100 punten. 
     
Algemeen      
De jury zal tijdens het gehele proces van aanwezig zijn. 
De jury zal handelen volgens gevestigde richtlijnen en volgens de instructie 
van de voorzitter van de jury. 
  
Wedstrijdvoorwaarden  Fortuna Bokaal  Assen 2019 
  
U dient zich op de wedstrijddag om 10.00 uur te melden bij de organisatie. 
Iedere deelnemer krijgt een herinneringsattentie en na afloop een jury rapport. 
De prijsuitreiking vindt na afloop van de dag plaats in de wedstrijdhal. 
Alle deelnemers worden geacht hierbij in “koks kleding” aanwezig te zijn. 
In alle gevallen waarin deze wedstrijdvoorwaarden niet voorziet, beslist de 
wedstrijdorganisatie.    
 

 



 

 

Opgave formulier: 
Naam Deelnemer 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 m/v en geboortedatum M. / V. (omcirkelen wat van toepassing is)     ……….-…………-…………… 
 
Prive adres en woonplaats 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werkzaam bij/ school 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon/mobile 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail adres  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
functie / opleiding 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
IBAN banknummer  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail deze gegevens door naar    a.nijland@selektmeat.nl  of info@selektmeat.nl  

 
 

Eerste Prijs  : De Fortuna Wisselbokaal  

    De zilveren Fortuna ring (twv €200,-) uniek en blijft van jou.  

    Een Oorkonde en een geldbedrag thv € 150.- 

    Een messenset van de Duitse kwaliteits fabrikant Dick.  

Tweede Prijs  :  Een Herinneringsmedaille 

    Een Oorkonde en een geldbedrag thv € 100.- 

    Een messenset van de Duitse kwaliteits fabrikant Dick 

Derde Prijs  :  Een Herinneringsmedaille 

    Een Oorkonde en een geldbedrag thv € 75.- 

    Een messenset van de Duitse kwaliteits fabrikant Dick 

 

Alle deelnemers ontvangen een Herinnerings medaille.  
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 Fortuna Bokaal (wisselprijs)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   De unieke Ring  

    (edelsmederij elize)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnende gerechten van 2019 

van Jordi Heemskerk de eerste 

winnaar van de Fortuna Bokaal en 

trotse drager van de Fortuna ring.  

Wie wordt de tweede die zo’n 

uniek ontworpen ring mag dragen.  


