BAKE-ON IZEGEM
Wedstrijdreglement
Deze bakwedstrijd staat open voor iedereen die wenst mee te dingen naar de titel “ beste amateur taartbakker
van Izegem”
Je bent vrij in de keuze van ingrediënten. Uiteraard gaat de voorkeur naar een origineel recept.
Een deskundige jury beoordeelt de taarten op :
-

Uiterlijk/kleur/Smaak
Samenstelling ( recept toevoegen bij inschrijving !!)
Originaliteit
Naam van de taart

Je kan deelnemen in één van de volgende categorieën :
-

Drooggebak : van frangipane over carré-confiture tot brownies of cake van de week
Fruittaarten : alles waar ( vers) fruit in verwerkt is of als afwerking gebruikt wordt
Biscuit : van bruidstaart tot javanaise
Wereld(s)gebak: laat je inspireren door taarten uit andere hoeken van de aardbol
Professionele bakkers : we gaan op zoek naar de izegemse Taart 2018

Voor elke categorie worden tien deelnemers weerhouden, de omschrijving en motivatie bij de inschrijving
kunnen dus van doorslaggevend belang zijn voor kans op deelname. De jury kan beslissen een
voorproefselectie te organiseren bij overaanbod.
Inschrijven kan door een gemotiveerde mail aan bake-on@izegem.be. Elke geselecteerde deelnemer ontvangt
een deelnamebevestiging. Inschrijven kan tot en met 15 mei 2018.De deelname is gratis.
De deelnemende taarten worden verwacht op zondag 27 mei tussen 13 uur en 13u30 in de Bake-on-stand op
het Isotopia-festival (achterzijde kasteel Blauwhuis). Elke taart krijgt een nummer. In een aparte omslag wordt
naam en deelnamenummer bewaard. Op de taart mag geen enkele verwijzing naar de naam van de deelnemer
aangebracht worden
Elke deelnemer doet door deelname aan de wedstrijd afstand van eigendom van zijn deelnemende taart. De
taarten worden per stuk verkocht ten voordele van de Izegemse Voedselbank ( vanaf 15u30).
Elke deelnemer verklaart zich akkoord dat zijn/haar recept in een Isotopia-receptenbrochure gepubliceerd
wordt.
De bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking gebeurt aan de Bake-On stand op zondag 27 mei om 15
uur. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd ; de jury heeft altijd gelijk !
Een rijk gevulde prijzentafel en eeuwige roem staan op de deelnemers te wachten.

