XVIII. GÖRÖMBÖLYI ŐSZ
II. Demizson Fesztívó
Jelentkezési lap

Szüreti ételek és
Pincés étkek főzőversenye
Főző verseny időpontja: 2010.09.18
Helyszín: Miskolc (Görömböly) Pincesor
Alulírott kijelentem, Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete által szervezett főzőversenyen részt
kívánok venni.
Tudomásul veszem, hogy a versenyző csapatok létszáma nincs korlátozva, viszont a rendelkezésre álló terület a
csapatok közt egyenlő mértékben kerül felosztásra.
Nevezési díj: …........................................
A rendezőség a tűzifát és ivóvizet biztosít. A főző eszközökről és a nyersanyagokról a csapatok maguk
gondoskodnak. Kérjük, hogy velünk együtt ÖN is védje a környeztet.
A versennyel kapcsolatos egyéb információkat a versenykiírás tartalmazza.
Jelentkezési határidő: 2010. 09. 15.
Jelentkező csapat képviselője: ---------------------------------------------------------------------------Címe, e-mail címe, elérhetősége: ------------------------------------------------------------------------A csapat létszáma:
Csapattagok neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részvételi feltételek:
A résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott nyersanyagok, elkészített és hozott ételek az egészségre
ártalmatlanok. A kínált ételeket eldobható, egyszer használatos edényekbe, papírtálcákra tálalják, (melyet a
rendezőség biztosít) valamint az ide vonatkozó higiéniai és egészségügyi, valamint balesetvédelmi szabályokat
betartják. A kiállított tárgyakért, eszközökért a rendezőség felelősséget nem vállal.

Feladatok:
•

Minden csapat főzzön egy bográcsban készült egytálételt vagy készítsen egy főételt, ami készülhet roston,
nyárson, vagy akármilyen más módon, fantáziától és felkészültségtől függően! Csak az egyik programot
kell teljesíteni!

•

Az alapanyagok lehetőleg magyar termékek legyenek. Természetesen nincsenek kizárva a külföldi
nyersanyagok a főzésből, de amiben lehet ajánlatos kikerülni. A durván tájidegen nyersanyagok
használatáért a zsüri pontokat von le.(pl. ne használjunk japán zöldtormát, vagy lazacot, tenger
gyümölcseit stb.)

•

Az ételek minimum 10 adagra készüljenek, a maximum adagszámok nincsenek korlátozva.

•

A 1 adag ételt kóstolónak a zsűrinek kell biztosítani.

•

A versenyzőknek lehetőséget kell biztosítaniuk a kóstoltatásra, a rendezvénysátorban megvásárolható
támogatói jegyek ellenében ( 300 forint/ jegy ), melyet a rendezőség 70%-os áron visszavásárol (cserébe
mi adjuk az eldobható evőeszközt).

•

A kóstolás mennyisége központilag minden résztvevőnek kiadott kóstoló merőkanálnyi mennyiséget takar,
mely kb. 2,5dl.

•

A csapatoknak saját értékesítés nem lehetséges. Ha támogató jegy nélkül kerül valami értékesítésre, ez
maga után vonja a rendezvényen való részvételből való örökös kizárást.

•

A csapatoknak érvényes és vezetett HACCP naplókkal kell rendelkezniük, illetve a szabályok szerint eltett
ételmintákkal, hogy az esetlegesen kiérkező hatóságnak ezt probléma esetén be lehessen mutatni.

Jelentkezés dátuma: 2010. 09. 15.
Rendezőség: Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete
Kapcsolattartó: Zsófi János, Kovács András
Telefon: 06-30 9550850, 06-30 9588733
Fax: 06-46 303469, 06-46 560273
E-mail: gorboregy@gmail.com

Jelentkező csapat képviselőjének aláírása: ---------------------------------------------------------

