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2018. győztes ételsora
Készítette:
Cseppentő Csapat Salgótarjánból

Versenykiírás
A verseny fővédnöke:

Jánosi József
Zagyvarékas Község Polgármestere
Dr. Simon Tamás
Szabadtüzi Lovagrend Nagymestere
Rendező: Zagyarékas Község Önkormányzata
Lebonyolításért felelős: Csasztvanné Ballók Éva igazgató
Zsűri tagjai: a Szabadtűzi Lovagrend zsűri jogú Lovagjai
Csapat összetétele:
A főzőcsapat 1 fő vezető „szakácsból” és számtalan segítőből áll, de minimum 6 fő/csapat.
Az ételek elkészítési lehetőségei: Nyílt, természetes tűzön (gáz és villany használata tilos),
bográcsban, grillen, vagy tárcsán.
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A versenyzők részére körmöt (6 fős csapat 3 kg körmöt kap) és tűzifát a szervezők biztosítanak!
Egyéb nyersanyagot és a főzéshez szükséges ízesítő, kiegészítő anyagokat minden csapat hozza
magával. A versenyhez szükséges eszközökről a csapat gondoskodik (bogrács, rostsütő, állványok,
vágó-deszkák, kések, grill eszközök, illetve a higiénia betartásához szükséges mosogatószerek és
mosogatóeszközök).
Főzési adagszám: Nincs korlátozva, 1 adagot a zsűrinek kell bemutatni.
A verseny napja : 2019.augusztus 31.
Elkészítési időtartam: 0800 – 1200 óra között.
Zsűrizés: 12.00-13.00 óra között.
Elkészíthető ételek:
1. Sertésköröm pörkölt
2. Egyéb ételek
3. Sütemény készítés - ez lehet a helyszínen készített, akár otthon elkészített ( nem
cukrász üzemi termék )
NEVEZÉS:
Jelentkezési lap kitöltésével, melyet a könyvtárban lehet igényelni, vagy az alábbi oldalakról letölteni:
www.facebook.com/mzskonyvtar, www.facebook.com/zagyvarekas, www.zagyvarekas.hu.
A letöltött és kitöltött jelentkezési lapokat a könyvtár e-mail címére kell elküldeni vagy az
intézményben személyesen leadni.
Nevezési határidő: 2019. Augusztus 23-ig
Sörpad és sörasztal, előzetes, a nevezési lapon történő igénybejelentés esetén korlátozott számban
rendelkezésre áll. A betétdíj 2.000 Ft/garnitúra, mely a verseny végén a pad és asztal leadásakor
visszaadásra kerül.
A versenyen mindenki a saját felelősségére és biztosításával vesz részt! A csapatoknak egy 10 l-es
vödörben oltóvizet kell a főzőhelyen tárolni !
NYERSANYAG
A helyszínen minden csapat olyan termékből készíthet ételt, melynek az eredetét igazolni tudja,
illetve annak egészégre ártalmatlanságáról garanciát vállal.
ZSŰRIZÉS
Az zsűri tagjai a nemzetközileg elfogadott zsűrizési szempontok alapján értékeli az ételeket és
süteményeket. A zsűritagok egyenként pontozzák - értékelik a csapatokat, majd az általuk adott
pontszámok összesítésével határozzák meg az adott csapat helyezését, a végeredményt.
A zsűri a főzés megkezdésétől a tálalásig végig pontoz! (Szempontok: megjelenés, tisztaság,
ésszerűség, csapatmunka, tálalás, hőfok, íz, stb.)
A készételből egy adagot kitálalva a zsűrinek kell biztosítani a bíráláshoz. Az elkészült és értékelésre
leadott ételeket kérjük majd a zsűrizés végéig meghagyni, mert így az esetleges viták elkerülése
érdekében a zsűri azt ismételt ellenőrzésre visszakérheti.
DÍJAZÁS:
Mindhárom kategóriában az 1. helyezett csapat serleg, 1-3. helyezett oklevél díjazásban részesül.
Zsűrizés és a készített ételek elfogyasztása után minden csapat köteles a saját területét rendbe rakni,
a kölcsönzött eszközöket visszaadni, melyekért anyagilag felelősek !!
Érdeklődés és felvilágosítás a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen,
telefonon (06 56 540 029), vagy email-ben konyvtar@zagyvarekas.hu.

