Gasztronómiai verseny kiírása
„Összeköt bennünket múlt – jelen – jövő”

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Gasztronómiai versenyt hirdet 2017. április 8-án 9 órától
a korábbi bor-, kolbász-, lekvár-, savanyúság-, illetve a házisütemény-versenyek
folytatásaként.
A rendezvényt a Városi Nyugdíjas Klubbal, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetével és a
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületével közösen rendezi meg.
A bor-, kolbász-, lekvár-, savanyúság versenyre való jelentkezés feltételei:
 nevezési lap és a kategória pontos bejelölése, leadása a megadott határidőre.
 Egy versenyző több kategóriában nevezhet.
 A zsűrizésre leadott termékek mennyisége
kolbász kategóriában (vékony minimum egy pár, vastag min. egy
szál)

bor kategóriában (minden benevezésnél min. 0,7 dl)

savanyúság kategóriában (min. 720 ml)

lekvár kategóriában (min. 370 ml)

 A termékek helyszínre eljuttatása aznap 7.30 – 8.30 óra között, hogy a zsűri
időben el tudja kezdeni munkáját.
 A versenyzők a benevezett gasztronómiai termékek felajánlásával hozzájárulnak
az érdeklődők részére készített kóstolócsomagok összeállításához.
 Nevezési díj nincs.

A házi süteményversenyre való jelentkezés feltételei:

 Nevezési lap és a megadott kategória pontos bejelölése, valamint benevezett
sütemény pontos recept leadása a megadott határidőre.
 Egy versenyző több kategóriában nevezhet.
 A termékek helyszínre eljuttatása aznap 7.30 – 8.30 óra között, hogy a zsűri
időben el tudja kezdeni munkáját.
 A süteményeket névvel ellátott tálcán kérjük leadni, melyen 30 db apró, vagy 30
szelet süteménynek kell lennie.
A versenyzők a benevezett gasztronómiai termékek felajánlásával hozzájárulnak az
érdeklődők részére készített kóstolócsomagok összeállításához.
Nevezési díj nincs.
Nevezési határidő: 2017. április 1.
A verseny időpontja és helyszíne:
2017. április 8. (szombat) 09.00 – 14.00, OPSKK Művelődési Központja.
A zsűri ismert, helyi szakemberekből áll, akik a versenykiírás és a szakmai előírás
figyelembe vételével végzik munkájukat.

Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szívesen megosztanák másokkal a családjuk kedvenc receptjeit!
Jelentkezési lap a www.opskk.mezobereny.hu vagy a www.mezobereny.hu honlapról
letölthető, valamint személyesen kérhető az OPSKK Művelődési Központ információs
pultjánál.
Információ és jelentkezés:
Bartó Róbertnénál a +36 20 4243-944 telefonszámon,
bartone@mezobereny.hu e-mail címen és a közösségi oldalakon.

NEVEZÉSI LAP A GASZTRONÓMIAI VERSENYRE

bor-, kolbász-, lekvár-, savanyúság kategória
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Nevezési határidő: 2017. április 1.
Neve:………………………………………………………………………………….........................
Címe:…………………………………………………………………………………........................
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………..
E-mail címe:……………………………………………………………………………………………...
A benevezett termék/termékek
Kategóriák felsorolása (kérem, jelölje a négyzetben, amellyel nevezni kíván)
Bor kategóriában:
 asztali fehér

 asztali vörös

 asztali rose

 gyümölcsbor

Kolbász kategóriában:
 vékonykolbász

 vastagkolbász

Savanyúság kategóriában:
 hordós

 üveges

Házi készítésű lekvár megnevezése:…………………………………………………………..

Megjegyzés:

NEVEZÉSI LAP A GASZTRONÓMIAI VERSENYRE

házi süteményverseny kategória
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Nevezési határidő: 2017. április 1.
Neve:………………………………………………………………………………….........................
Pontos címe:………………………………………………………………………………….............
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………..
E-mail címe:……………………………………………………………………………………………...
A benevezett sütemény neve:………………………………………………………………………
Kategória: (kérem, jelölje a négyzetben, amelyben nevezni kíván.)
 nagymama süteménye
 krémes
 sós
 egyéb
Recept leírása: (fontos, hogy a megadott recept leírása PONTOS legyen!)

