Φόρμα Συμμετοχής -Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία της

Διαγωνιζόμενος 1 - Αρχηγός

Κινητό τηλέφωνο:…………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….

Επιχείρηση / Σχολή:……………………………………………………………...

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………………….
Εmail:…………………………………………………………………………………...
Σταθερό τηλέφωνο:………………………………………………………………

Λίστα με ύλες που θα δοθούν από την διοργάνωση
Να συμπληρωθεί υπολογίζοντας για μια ημερήσια
παραγωγή τουλάχιστον 15 κιλών.
Πρώτη ύλη

Κινητό τηλέφωνο:…………………………………………………………………
Επιχείρηση / Σχολή:…………………………………………………..............

Άλευρα
Αλεύρι σκληρό(σε κιλά):……………………………………………………….

Διαγωνιζόμενος 2 - Μέλος

Αλεύρι τύπου 70%(σε κιλά):………………………………………………….

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….

Αλεύρι μαλακό(σε κιλά):……………………………………………………….

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………

Αλεύρι σίκαλης(σε κιλά):………………………………………………………

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………………….

Αλεύρι ολικής(σε κιλά):…………………………………………………………

Εmail:………………………………………………………………......................

Αλεύρι από καλαμπόκι(σε κιλά):…………………………………………..

Σταθερό τηλέφωνο:………………………………………………………………

Αλεύρι από σιμιγδάλι(σε κιλά):…………………………………………….

Κινητό τηλέφωνο:…………………………………………………………………

Αλεύρι σφολιάτας(σε κιλά):………………………………………………….

Επιχείρηση / Σχολή:………………………………………………………………

Αλεύρι βύνης (σε κιλά):………………………………………………………..
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής (σε κιλά):………………………………………

Διαγωνιζόμενος 3 - Μέλος
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….

Βούτυρα-Έλαια

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (σε λίτρα):…………………………………..

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………………….

Ηλιέλαιο (σε λίτρα):……………………………………………………………...

Εmail:…………………………………………………………………….................

Βούτυρο (σε κιλά):………………………………………………………………..

Σταθερό τηλέφωνο:………………………………………………………………

Βούτυρο φρέσκο(σε κιλά):……………………………………………………

Κινητό τηλέφωνο:…………………………………………………………………

Μαργαρίνη για κέικ (σε κιλά):………………………………………………

Επιχείρηση / Σχολή:………………………………………………………………

Μαργαρίνη σφολιάτας (σε κιλά):………………………………………….
Λάδι σε σπρέι (σε κιλά):………………………………………………………..

Διαγωνιζόμενος 4 - Μέλος
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….

Ζάχαρες

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………

Κρυσταλλική ζάχαρη (σε κιλά):……………………………………………..

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………………….

Διακοσμητική ζάχαρη (σε κιλά):……………………………………………

Εmail:……………………………………………………………………………………

Άχνη (σε κιλά):………………………………………………………………………

Σταθερό τηλέφωνο:………………………………………………………………
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Βούτυρα-έλαια

φρούτα ξερά (είδος) (σε κιλά):……………………………………………..

Γάλα (σε λίτρα):…………………………………………………………………….

φρούτα κομπόστα (είδος) (σε κιλά):……………………………………..

Γάλα σε σκόνη (σε κιλά):……………………………………………………….

φρούτα κουταλιού (είδος) (σε κιλά):…………………………………….

Κρέμα γάλακτος (σε λίτρα):…………………………………………………..
Κρέμα γάλακτος παστεριωμένη (σε λίτρα):…………………………..

Σοκολάτες

Φέτα (σε κιλά):……………………………………………………………………..

Σοκολάτα κουβερτούρα-υγείας (σε κιλά):…………………………….

Άλλα τυριά (σε κιλά):…………………………………………………………….

Σοκολάτα γάλακτος (σε κιλά):……………………………………………….
Σοκολάτα άσπρη (σε κιλά):……………………………………………………

Διάφορα

Υποκατάστατο σοκολάτας (σε κιλά):…………………………………….

Αλάτι (σε κιλά):…………………………………………………………………….

Φοντάν σοκολάτας (σε κιλά):……………………………………………….

Νωπή ζύμη αρτοποιίας (σε κιλά):………………………....................

Κακάο σκόνη (σε κιλά):…………………………………………………………

Ξηρή ζύμη αρτοποιίας (σε κιλά):…………………………………………..
Μπέικιν (σε κιλά):…………………………………………………………………

Υλικό χαρτιού και χαρτονιού

Πράσινες ελιές (σε κιλά):………………………………………………………

Δίσκοι στρογγυλοί (Διάμετρος):……………………………………………

Μαύρες ελιές (σε κιλά):………………………………………………………..

Δίσκος τετράγωνος (Νούμερο):…………………………………………….

Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας (σε κιλά):………………………….

Χαρτί απορροφητικό (νούμερο):…………………………………………..

Σουσάμι (σε κιλά):………………………………………………………………..
Σπανάκι (σε κιλά):…………………………………………………………………

Σημειώσεις

Αυγά (σε τεμάχια):……………………………………………………………….

Χώρος για τα έξτρα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε
(Υλικά που προμηθεύεται η κάθε ομάδα από μόνη της)

Μαρμελάδα (γεύσεις)(σε κιλά):……………………………………………

φύλο ζελατίνης
Βελτιωτικό αρτοποιίας (σε κιλά):………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Υγρό φυσικό προζύμι (σε κιλά):…………………………………………….

Φρούτα και ξηροί καρποί
Φουντούκια ολόκληρα (σε κιλά):………………………………………….
Φουντούκια σπασμένα (σε κιλά):…………………………………………
Αμύγδαλα άσπρα (σε κιλά):………………………………………………….
Αμύγδαλα φιλέ (σε κιλά):……………………………………………………..
Σκόνη αμυγδάλου (σε κιλά):…………………………………………………
Σταφίδα σουλτανίνα (σε κιλά):……………………………………………..
Κυβάκια πορτοκάλι ξερά 9χ9 (σε κιλά):………………………………..
Κυβάκια κίτρο ξερά 9χ9 (σε κιλά):……………………......................

Η διοργάνωση θα έχει το δικαίωμα να καλέσει,
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους
συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα, για πιθανές
συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις, υλικό
απαραίτητο για την προώθηση του διαγωνισμού.
Επίσης δια της παρούσης με τη συμμετοχή μου
στον εν λόγω διαγωνισμό δηλώνω ότι παραχωρώ
όλα τα δικαιώματά μου (πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης), ως
δημιουργού της συνταγής, προς την διοργανώτρια
εταιρία (GRUPPOFL) και παραιτούμαι από κάθε
(επιπλέον της ενδεχομένης βραβεύσεώς μου και
των ηθικών και υλικών απολαβών που απορρέουν
από αυτή) αμοιβής.

φρούτα φρέσκα (είδος) (σε κιλά):……………………......................
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Επιπλέον η διοργάνωση για λόγους ανωτέρας βίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει τον
διαγωνισμό ή να αλλάξει τον κανονισμό, δίνοντας γραπτή ενημέρωση στη κάθε ομάδα πριν από την
έναρξη του διαγωνισμού. το πνεύμα συμμετοχής των ομάδων στον παρόν διαγωνισμό θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από υγιή άμιλλα και από αμοιβαία αλληλεγγύη με σκοπό να βελτιώσει τον
επαγγελματισμό του καθενός μας.

Διαγωνιζόμενος 1 –
Αρχηγός

Διαγωνιζόμενος 2 –
Μέλος

Διαγωνιζόμενος 3 –
Μέλος

Διαγωνιζόμενος 4 –
Μέλος

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Στείλτε το αρχείο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε μορφή pdf στο ακόλουθο email: fl.ppastrafidou@gmail.com
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