
                           Reglement Bakwedstrijd  

   Heel Grunn Bakt – Hartige  Vegetarische  Streektaart 

1) Bak de taart zelf!  

2) De doorsnee van de taart moet tussen de 20 en 26 cm zijn.  

3) Maak gebruik van zoveel mogelijk regionale ingrediënten, geproduceerd in een cirkel van 60 km rondom je 

woonplaats. Niet de hoeveelheid ingrediënten is bepalend, maar de herkomst - hoe dichterbij, hoe hoger je 

score. Gebruik geen vlees of vis! 

4) Maak uitsluitend gebruik van natuurlijke ingrediënten, dus geen kleurstoffen of e-nummers. 

5) Lever tegelijk met je taart je boodschappenlijstje met herkomst bij de jury in, zodat inzichtelijk wordt welke 

ingrediënten je waar hebt gekocht c.q. geoogst. 

6) We zijn op zoek naar de lekkerste en ook qua uiterlijk en combinatie van ingrediënten meest aansprekende 

hartige streektaart van Groningen! Houd er rekening mee dat de taart ook koud nog lekker moet zijn, we 

hebben geen gelegenheid om hem ter plekke op te warmen. 

7) In een korte pitch van 1 minuut (niet langer!)  vertel je wat jouw taart zo  bijzonder en lekker maakt en welke 

regionale ingrediënten je hebt gebruikt. Waarschijnlijk is er een camera aanwezig waar je je taart onder kunt 

zetten, zodat het publiek op een scherm alvast visueel van je taart mee kan genieten en stemmen. 

En verder:  

- Met je deelname ga je akkoord met het plaatsen van jouw recept op de Facebookpagina van Eetbare Stad 

Groningen. Natuurlijk met vermelding van jouw naam en foto van jouw taart. Ook ga je akkoord met het 

plaatsen van eventuele foto’s van het event door de Natuur en Milieufederatie Groningen op Facebook en de 

website van Eetbaar Groningen.  

 - De beoordeling zal geschieden door de door de organisatie aangewezen jury. Daarna mag het publiek 

meestemmen voor de publieksprijs. 

- Wees op 1 november om 15.45 uur aanwezig in de Let’s Gro feesttent aan de Grote Markt in Groningen. Lever 

je boodschappenlijstje bij de organisatie in en maak je taart klaar voor de presentatie. Handig als je taart op 

een stevig bord staat. Snijd ter plekke de taart voor een kwart aan, zodat de binnenkant ook goed zichtbaar is 

en de jury een stukje kan proeven. Snijd de taart na je presentatie in kleine puntjes die met het publiek te delen 

zijn. 

- Bij binnenkomst krijg je een nummer. Dat nummer is ook de volgorde van presentaties.  

- Er kunnen maximaal 20 taarten meedingen naar de titel ‘lekkerste hartige streektaart’ van Groningen. 

 - De hoofdprijs is een heerlijk streekpakket en natuurlijk eeuwige roem als eerste winnaar van de wedstrijd 

‘Heel Grunn Bakt…Hartige Streektaart! ‘ 

Tijdschema:  

• De taarten en ingrediëntenlijsten moeten vóór 16.00 uur zijn  

ingeleverd en klaarstaan. Daarna is meedoen niet meer mogelijk. 

• Presenteren is van 16.00 – circa 17.15 uur.  

• Vervolgens mag het publiek stemmen en proeven.  

• Prijsuitreiking is om circa 17.40 uur 


