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Neden 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması ?

Türk mutfağının geleceği için sürdürülebilirlik en önemli konumuz. 
Restoran Haftası gastronomi partneri Metro Türkiye yıllardır 
sürdürülebilirlik üzerine birçok farklı alanda çalışmalar yapıyor. 
Metro Türkiye ile birlikte, sürdürülebilirliği mutfağının ana disiplini 
haline getirmeyi hedefleyen genç şeflerimiz arasından elçiler 
seçmek için 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nı düzenliyoruz. Seçilecek 
olan genç şeflerimizin mutfağımızı geleceğe taşımak için diğer 
şeflere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.

Yarışma Mekanİğİ

11.Restoran Haftası 35 Yaş Altı 3 Şef yarışmasına başvuru ücretsizdir.

Yarışma Restoran Haftası’nın gastronomi partneri Metro Türkiye ana 
sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.

18 – 35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açıktır.

Online başvurular arasından 4 jüri üyesi tarafından seçilecek 10 şef, 
başvuru esnasında ilettikleri atıksız mutfak prensipleriyle hazırladıkları 
reçetelerini jüri tadımına sunmak için Gastronometro’ya davet edilecektir.

Kazanan 3 şef 14 Mayıs’ta Feriye’de gerçekleştirilecek Türk Mutfağı 2.0 
Konferansı’nda açıklanacaktır.

Türk mutfağının sürdürülebilirlik genç elçileri olacak 3 şef Metro 
Türkiye'den sürdürülebilir mutfak odağında eğitim hakkı da kazanacaktır. 



Yarışma AkışI

Yarışmaya online başvurular Mart ayı itibarıyla açılacaktır.

Mart ayı sonunda belirlenecek tarihte, yarışma formunu eksiksiz 
doldurarak, özgeçmiş ve atıksız reçeteleri ile başvurularını 
tamamlayanlar arasından 10 şef ve yedekleri jüri tarafından 
seçilecektir.

Nisan ayında belirlenen tarihte, seçilen 10 şef başvuru esnasında 
sundukları reçetelerini hazırlayarak jüri tadımına sunmak için 
Gastronometro’ya davet edilecektir.

Kazanan 3 şef 14 Mayıs tarihinde Türk Mutfağı 2.0 Konferansı’nda 
açıklanacak, ödülleri takdim edilecektir.
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Yarışma Jürİlerİ
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Genç şeflerin;

. 18 – 35 yaş aralığında olması

. Online başvuru sorularını eksiksiz cevaplaması

. Başvuru esnasında özgeçmişini word veya pdf formatında 
iletmesi

. Başvuru yaparken atıksız mutfak prensibiyle oluşturduğu ana 
yemek kategorisinde atıksız reçetesini iletmesi

. Başvuru sırasında, görüşülebilecek 2 referans iletmesi (şef, 
yiyecek içecek müdürü, restoran sahibi gibi referanslar 
paylaşılabilir.)
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İsİm Soyİsİm
Doğum Tarİhİ ve Yerİ
Yaşadığınız Ülke ve Şehİr
Vatandaşı Olduğunuz Ülke
Adres
Telefon
E-Posta Adresi
Instagram Hesabı

Mutfak sanatları / gastronomi üzerine aldığınız eğitimler nelerdir? 
Kurumları lütfen belirtiniz.

Yemekle olan ilgi ve ilişkinizi kısaca özetler misiniz?

Sizin için en önemli olan deneyiminizi, oraya kattığınıza inandığınız 
değerleri aktararak anlatınız.

Kendinizi hangi mutfak konseptinde başarılı buluyorsunuz? 
Nedeniyle açıklayınız ve bu alandaki tecrübelerinizi paylaşınız.

Sizinle eşleşecek bir yemek sorsak hangi yemeği belirtirsiniz, neden?

Türk mutfağına kendinizi ne yakınlıkta buluyorsunuz, Türk 
mutfağındaki deneyimleriniz neler?

Atıksız mutfak prensipleri, sürdürülebilir gıda kavramları sizin için ne 
ifade ediyor? Bu alanlarda deneyimleriniz var mı? 

Atıksız mutfak prensipleriyle kendi hazırladığınız ana yemek 
kategorisindeki reçeteyi malzeme, hazırlanış ve atıksız mutfak 
teknikleri ile detaylı olarak paylaşır mısınız?

Mutfak sanatları / gastronomi alanında mutfağı dışında parçası 
olduğunuz gerçekleştirdiğiniz sosyal sorumluluk projeleri var mı, 
paylaşır mısınız?

Yarışmaya başvuru sebebinizi bizimle paylaşır mısınız ? Bu yarışma 
sonucu ilk 3’e girerseniz kazandığınız sürdürülebilirlik mutfak eğitimini 
neden almak istiyorsunuz?
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Değerlendİrme Krİterlerİ

İlk 10 İçİn
. Deneyimler ve toplam deneyim yılı. Gastronomi üzerine eğitim. Varsa yurt dışı deneyimi. Referanslar. Atıksız reçetedeki yaratıcılık ve teknik. Gastronomi ve gıda odaklı sosyal sorumluluk projeleri. Varsa sürdürülebilir mutfak üzerine aldığı eğitim ya da deneyim. Türk mutfağı ile olan ilişkisi ve ilgisi

İLK 3 İçİn
. Atıksız reçetenin bu alandaki yaratıcılığı. Kullanılan teknikler . Yemeğin sunumu. Tarifte yerel ve coğrafi işaretli ürünlere yer verilmesi. Mutfakta çalışma disiplini ve hijyeni. Verilen zamanda hazırlama


