
 

Konkurranseregler Kantine NM  

Regelverket som følges for konkurransen er vedlagte konkurranse-regelverk.  

 

1. Det vil bli gjennomført semifinaler i Bergen, Stavanger, Trondheim Oslo. Finalen blir avholdt i 

Oslo. 

2. Deltagerne skal sende inn en 5 dagers uke meny, bestående av 1 varmrett hver dag, 1 suppe hver 

dag, dagens påsmurt og dagens salat. Menyen skal tilpasses 100 brukere 

3. Deltagerne skal velge ut 1 dag ut ifra ukes meny, som skal kalkuleres, lages oppskrift til og lages 

bestilling til ut i fra råvareliste (se hjemmeside for råvareliste) 

4. Kriterier som blir vektlagt er kreativitet, gjenbruk og gjennomføringskraft 

5. 6 lag pr semifinale og  4 lag i finale. 2 deltagere pr lag 

6. Det forventes at produkt som skal presenteres ikke er bearbeidet på forhånd.  

7. Deltagere får tilgang til eget område på kjøl, hvor de kan lagre sine råvarer.  

8. På konkurranseområdet vil det være stasjoner med steke muligheter og arbeidsplass til hvert lag. 

9. Tilberedningstid i konkurransekjøkken er 3 timer og tilberedes 30 personer, med presentasjon 

etter endt tid for dommere. Deltakerne starter med 5 minutters tidsdifferanse for å sikre at 

dommere får optimale produkter fra samtlige deltagere. Det skal presenteres 1 tallerken pr rett 

til dommerne, resten skal lages som en buffet. Det blir sendt ut tidsskjema i god tid før 

konkurransestart. Kjøkken skal forlates korrekt renholdt.  

10. Alle deltagere må være korrekt antrukket for å jobbe i et kjøkken. 

11. Kjøkkenet vil være tilgjengelig 1 time før start for å sette opp sin arbeidsbenk. 

12. Konkurransearena utenom publikumsområder er kun tilgjengelig for finalister, medhjelpere, 

arrangører og dommere. Presse vil ha tilgang til å filme/ fotografere uten at dette forstyrrer 

konkurrentene.  

13. Avfall skal sorteres etter gjeldende regler i den kommune konkurransen avholdes. Det blir gitt 

informasjon om dette på informasjonsmøte før konkurransestart.  

14. Deltagerne har lov til å ha med medbrakt utstyr som man mener man trenger for å gjennomføre 

konkurransen.  

15. Bedømming; Det bedømmes etter kriteriene smak og presentasjon. I tillegg vil det være en 

plassdommer som bedømmer hygiene, arbeidsteknikk og organisering av arbeidet. Vektingen 

mellom plassdommer og smaksdommer vil være 30/70 

 


