
VI. NEMZETKÖZIVI. NEMZETKÖZI
 GYEREKTÖLTÖTTKÁPOSZTA - FESZTIVÁL GYEREKTÖLTÖTTKÁPOSZTA - FESZTIVÁL

Időpont: 2022. szeptember 16, péntek

Helyszín: PARAJD, KULTÚROTTHON ELŐTTI PARK.

Jelentkezés: nevezési lappal szeptember 12-ig e-mailen vagy személyesen. 

E-mail: kulhuni@yahoo.com 

Maximum 25 csapat jelentkezését tudjuk fogadni.

Nevezési díj:  Pénzbeni nevezési díj nincs, minden csapat jelképpel, csapatnévvel és
bemutatkozással nevezhet be!  

A főzőverseny kategóriái: 
 Fődíj: legfinomabb töltöttkáposzta
 Legeredetibb töltöttkáposzta
 Legszebb tálalás
 Legváltozatosabb felhozatal
 Legnagyobb, legkisebb töltöttkáposzta 
 Legfiatalabb versenyző
 Legmókásabb tálalás

 Zsűrizés:
1500 órától 
1630–1700 óra eredményhirdetés
Díjak: 
 Fődíj: I, II, III. helyezett 
 Legeredetibb töltöttkáposzta
 Legszebb tálalás
 Legváltozatosabb felhozatal
 Legnagyobb, legkisebb töltöttkáposzta
 Legfiatalabb csapat/versenyző
 Legmókásabb tálalás

mailto:kulhuni@yahoo.com


Egyéb tudnivalók:

Csak a helyben megfőzött ételeket bíráljuk, melyekhez recept van csatolva!
Megj. - a bejelentkezési mappában található a Receptes lap, amit kitöltve kell
majd átadni a szervezők számára a zsűrizés ellőtt.
 
A fűszerekről, az elkészítés eszközeiről, tálalásról a versenyzők gondoskodnak.
A recepteket, ételpróbákat (élelmiszerbiztonságért) a zsűrizés előtt kérjük.
Készítendő adag: min. 25
A szervezők asztalt, sátrat, fát biztosítanak.
A zsűri minden versenyzőt oklevéllel, a helyezetteket jutalommal díjazza.
A főzőhelyeken az adott csapat belső ellátásán kívül a csapat/szervezet közélelmezési
tevékenységet nem folytathat.

Jó szórakozást, eredményes versenyzést kíván a Szervezőbizottság.

I. NYERSANYAGOK

Egyénileg beszerzett, konyhakészre előkészített nyersanyagok:
 Hús
 Káposzta
 Rizs
 Tejtermékek
 Termelt és vadon termő fűszerek, zöldségek 
 Más alapanyagok

II. NEVEZÉS
 Egyénileg, csapatban (max. 8 fő)

Nevezési lapon az alábbi címen vagy személyesen az iskolánál
 Nevezési díj: nincs 
 Saját, hozott alapanyag, főzéshez, tálaláshoz szükséges eszközök

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Kulcsár Mária – 0740 527 636
Moldován Enikő – 0740 204 358
E-mail: kulhuni@yahoo.com



2022. szeptember 16. (péntek)

Nevezési határidő: 2022. szeptember 12.

Csapatnév:

Csapat képviselője: 

Cím: 

Telefonszám:

E-mail:

Versenyhelyszín: KULTÚROTTHON ELŐTTI PARK.

A versenyzők fogadása – bejelentkezés (információs csomag): pénteken (16-án)
10 órakor személyesen az infósátornál (Kultúrotthon előtti park).

Dátum: ……………………………                                                                       Aláírás / név

Tájékoztatás:
Moldován Enikő
0740 204 358
Kulcsár Mária
0740 527 636

E-mail: kulhuni@yahoo.com

NEVEZÉSI LAPNEVEZÉSI LAP
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