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TALON DE PARTICIPARE  

 
15 - 16 decembrie 2016 - Expo Arad 

Termen de înscriere: 9 decembrie 2016 
 

 

CONFIRMARE PARTICIPARE - TĂIEREA PORCULUI 
 

Echipa __________________________________________________________________________________________ 

Persoana de contact ________________________________ Telefon ________________________ __________ 
 

Dorim inscrierea pentru data de:              15 decembrie16 decembrie 
 

Probe de concurs: - Cei mai gustoși cârnați 

   - Jumara de aur 

   - Caltaboșul anului 

   - Cina porcului 

   - Cea mai trăznită echipă 
 

Ce aveţi de făcut: formați echipa, îngrășați porcul, aduceți cazanele, ustensilele și 

condimentele pentru cele mai strașnice preparate, fără să uitați de ingredientele pentru buna 

dispoziție. 

Ce vom face noi: vom asigura un spațiu acoperit (cort), cu mese pentru pregătirea preparatelor 

și servirea mesei; acces la apă și energie electrică. 

Pe parcursul întregii zile vor avea loc spectacole de muzică și tradiții populare, colinde. 
 

 

 
 

CONFIRMARE PARTICIPARE - CEI MAI GUSTOȘI CÂRNAȚI 
 

Echipa __________________________________________________________________________________________ 

Persoana de contact _________________________________ Telefon __________________________________ 

Dorim inscrierea pentru data de:               15 decembrie 16 decembrie 
 

Taxă înscriere: 250 lei / echipă (TVA inclus) 

Organizatorii vor asigura 10 kg carne porc/echipă pentru prepararea cârnaților și mațele. 

Cârnații rezultați sunt proprietatea echipei înscrise. Se asigură posibilitatea de a prăji cârnații. 

Participarea va fi achitată în numerar la casieria CCIA Arad sau în contul CCIA Arad nr. 

RO40RZBR0000060006923630, deschis la Raiffeisen Bank. Termen de plată: 9 dec. 2016. 
 

Ce aveţi de făcut: formați echipa, aduceți ustensilele (cuțite, mașină manuală măcinat carne, 

cârnățar, vase lucru, veselă și tacâmuri) și condimentele pentru a prepara cei mai gustoși 

cârnați, fără să uitați de ingredientele pentru buna dispoziție. 

Ce vom face noi: vom asigura un spațiu acoperit (cort), cu mese pentru pregătirea cârnaților și 

servirea mesei, 10 kg carne, mațe, acces la apă;  

Pe parcursul întregii zile vor avea loc spectacole de muzică și tradiții populare, colinde. 

 

Materia primă pentru 

concursuri provine din 

porcul sacrificat. 
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