XIX. ročník s gulášom v tanieri

Ani XIX. ročník súťaže vo varení guláša nezaobíšlo bez našej účasti. Účasti mužstva TUSK
Podunajské Biskupice.
Tak ako obvykle aj tentoraz sme sa pripravovali na to od stredajšieho tréningu. Vo štvrtok
sme nakúpili čo sme mali ... alebo čo sme nemali. V piatok večer u Petra Fülöpa sme očistili
cibuľu a posekali mäso.
Aj tento rok sme varili z 25 kíl hovädzieho mäsa, no neboli sme takí úspešní ako vlani.
Držkový perkelt sme varili z 20 kíl držiek a šiestich bravčových kolien.
Jediný úspech popri dobre strávenej sobote sme získali ako inak oblečením. Tento raz tretie
miesto za najlepšie oblečené mužstvo.

FOTKY z akcie. Link na VIDEO z akcie najdete na pravej strane po klikknutí.

Niektoré družstvá sa tejto súťaže zúčastňujú už od jej začiatku. „Táto akcia nás spája a
utužujeme kolektív. Varíme klasicky veľký kotol hovädzieho guláša a potom držkový
perkelt. Chystali sme sa už celý týždeň, najprv pri posedeniach po futbale, včera večer
sme už krájali cibuľu a mäso a dnes od rána každý krájal papriky, paradajky, zemiaky a
cesnak,“
priblížil prípravy na
varenie guláša za OZ TUSK Róbert Mészáros.
Milan Černý a jeho tím192,90 €

Ján Duranský

181,05 €

MO – SMER – SD

119,59 €

MO – SMK

Farské spoločenstvo rodín

Rodičia ZŠ a MŠ Vetvárska
Kristián Kevický
SaS

Španko tím

Zoltán Szabó a spol.
ČIDY

Vladimír Holásek a jeho tím
OZ TUSK

Stavbári Pajser

145,31 €
114,70 €
105,07 €
104,94 €
84,16 €
76,27 €
73,80 €
64,61 €
64,10 €
63,23 €
51,96 €
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Ján Kšiňan a priatelia

45,40 €

Gastroškola

36,60 €

ZŠ Biskupická 21

Škôlka a jasle Seahorse
ZŠ Bieloruská
KEŠ

Roman Lamoš tím
Mikuláš Buzáši
Stanislav Koiš
Pavol Hanzel
Florián Babič

45,15 €
32,83 €
32,70 €
30,98 €
22,47 €
19,40 €
19,30 €
13,90 €
9,04 €
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