Beoordeling
Deze bakwedstrijd is bedoeld voor iedereen die denkt de allerlekkerste Koninklijke taart van
Oldenzaal te kunnen maken. Het liefst gebruik je een origineel recept met een Koninklijk
tintje.
Je bent vrij in de keuze van ingrediënten maar het heeft onze voorkeur dat er zoveel
mogelijk met streekproducten en/of natuurlijke grondstoffen wordt gewerkt.
Zorg dat je taart er superlekker uitziet, maar houd het natuurlijk.
Je Koninklijke taart bak je voor een vrolijke, maar kritische jury onder leiding van Tonnie van
der Meche, Pascalle Cosijnse (van Bakkerij Olde Keizer by Frans) en een mystery guest.
Taarten worden beoordeeld op:
- Uiterlijk/kleur
- Smaak (zoals zoet, fris, vernieuwend)
- Samenstelling (producten uit de regio)
- Originaliteit (in smaakcombinaties en originaliteit)

Belangrijke data
Inschrijvingen moeten uiterlijk dinsdag 23 april binnen zijn per e-mail.
Op woensdag 24 april kan je tussen 12.00 – 15.00 je taartdoos ophalen (waarin je taart
gepresenteerd gaan worden) en je inleverformulier.
Ophalen bij Bakkerij Olde Keizer by Frans, Berkstraat 16a in Oldenzaal.
De taart bakt u thuis en moet op zaterdag 27 april worden ingeleverd tussen 08.00 – 09.30
bij de Hofkerk, Hofmeijerstraat 1 in Oldenzaal.
De uitslag en prijsuitreiking vinden plaats op zaterdag 27 april om 11.00 uur op het podium
voor het stadhuis in Oldenzaal.

Spelregels
-

De wedstrijd is open voor iedereen

-

Na uw inschrijving ontvangt u van ons een inleverformulier met een persoonlijk
deelnamenummer. Bij uw taart levert u op zaterdag 27 april, het volledig ingevulde
inleverformulier in met daarop o.a. de gebruikte ingrediënten en de bereidingswijze

-

Een deelnemer levert maximaal 1 taart in

-

Bronvermelding is vereist indien het recept uit een kook- of bakboek afkomstig is

-

Bij het bereiden van de taart is op de juiste manier rekening gehouden met hygiëne,
houdbaarheid en bewaartemperaturen

-

Door deel te nemen geeft u Lions Club BOCA toestemming om foto’s van uw
inzending, eventueel met vermelding van uw naam, te gebruiken voor promotie
doeleinden

-

Alle ingeleverde taarten worden verkocht voor het goede doel en de gehele
opbrengst wordt hiervoor gebruikt. Het goede doel van deze actie is: De Koffieclub
Oldenzaal (voor meer informatie over deze instantie: www.koffiecluboldenzaal.nl)

