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F z verseny kiírás 
 

A hagyományos májusi f z versenyünk szabályait az el z  évek tapasztalatai alapján 
alakítjuk, finomítjuk. Idén az értékelés folyamatát pontosítottuk.  

Ne  habozzatok,  jelentkezzetek,  hozzátok  a  családot  és  a  barátokat,  hogy  idén  is  jó  
hangulatban, együtt majálisozzunk! 
 
Nevezési feltételek:   

 Nevezhetnek amat r, a sütés-f zést csak hobbi szinten z  egyének és csapatok.   
 A csapatok létszáma nem korlátozott (csapattagok toborzására használjátok a levlistát!)   
 Nevezni az alább felsorolt kategóriákban lehet.   
 Gyerekkonyha kategóriában gyerekek nevezését várjuk, akik némi szül  segítséggel 

készíthetik el a Kanyar legfinomabb desszertjét.    
 Egy csapat max. 1 f étellel + 1 desszerttel nevezhet.   
 Nevezéskor várjuk: csapat/versenyz  nevét, csapattagok nevét, kategória 

megnevezést, parázstartó/kemence igényt.  
 Az els  22 jelentkez  számára tudunk parázstartót biztosítani.  
 A kemence kapacitása is véges, jelentkezési sorendben tudunk helyet adni.   
 T zifáról mindenkinek saját magának kell gondoskodni. 
 Nevezési díj nincs.  
 Nevezés lezárása: 2015. május 1. reggel 9 óra 
 Nevezés és érdekl dés e-mailben a fozoverseny@patykanyar.hu, illetve a 

30/411-9555 (Borbély-Németh Orsi, nemeth.orsi75@freemail.hu) elérhet ségen. 
 
Verseny szabályok:   

 Otthon el készített, azaz el -f zött/sütött/grillezett étel nem vehet részt a versenyben! Ez 
alól kivételt jelent a f ételhez tartozó köret és a desszert.     

 A  f zést  13  óráig  kell  befejezni,  amikor  is  a  zs ri  elkezdi  a  kóstolást.  Kóstolásra  3 kis 
adag étel tálcán történ  tálalása elegend .   

 Az elkészült ételeket az erre kijelölt helyen kell elhelyezni (nem a zs ri 
asztalán!), ahol mind az étel, mind annak készít je sorszámot kap. A zs ri 
kóstolásakor az étel nevén és sorszámán kívül semmi egyéb információval nem 
rendelkezik majd, így biztosítva a teljes pártatlanságot. 

 A Gyerekkonyha ételeit gyerekekb l és feln ttekb l álló zs ri értékeli.   
 
Értékelés szempontjai:  

 elkészítés szakszer sége (max. 5 pont), ízek harmóniája (max. 5 pont), látvány/tálalás 
(max. 5 pont), kreativitás/egyediség (max. 5 pont).  

 
Verseny kategóriák:   

 Pörkölt (magyar és nemzetközi változatban)   
 Családom kedvenc étele   
 Feln tt desszert   
 Gyerekkonyha (desszert) 

 
Díjazás:   

 kategóriánként 1-3. helyezett részére feliratos mini bogrács + meglepetés   
 különdíj  


