PZSKLE
Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület
2071 Páty, Kossuth Lajos utca 77.
egyesulet@patykanyar.hu, www.patykanyar.hu

Főzőverseny kiírás
A hagyományos májusi főzőversenyünk szabályait az előző évek tapasztalatai alapján alakítjuk,
finomítjuk. Idén egyszerűsítjük a kategóriákat és újdonságként a kevert ital kategóriát hozzuk
be.
Ne habozzatok, jelentkezzetek, hozzátok a családot és a barátokat, hogy idén is jó hangulatban,
együtt majálisozzunk!
Nevezési feltételek:
- Nevezhetnek amatőr, a sütés-főzést csak hobbi szinten művelő egyének és csapatok.
- A csapatok létszáma nem korlátozott (csapattagok toborzására használjátok a levelezőlistát!)
- Nevezni a lentebb felsorolt kategóriákban lehet.
- Egy csapat kategóriánként egy étellel nevezhet.
- Nevezéskor várjuk: csapat/versenyző nevét, csapattagok nevét, kategóriamegnevezést,
parázstartó/kemence igényt.
- Az első 19 jelentkező számára tudunk parázstartót biztosítani.
- A kemence kapacitása is véges, jelentkezési sorendben tudunk helyet adni.
- Tűzifáról mindenkinek saját magának kell gondoskodni.
- Nevezési díj nincs.
- Főzőverseny menete:
- Nevezés lezárása: 2016. május 8. reggel 9 óra
- Főzés 09.00-12.30 főzés
- 12.30-12.45 étel leadás
- 12.45-13.15 zsűrizés
- 14.00 eredményhirdetés
- Nevezés és érdeklődés e-mailben a fozoverseny@patykanyar.hu, illetve a
20/222-0789 (Rokolya Péter, rokolyapeter@gmail.com) elérhetőségen.
Verseny szabályok:
- Otthon előkészített, azaz elő-főzött/sütött/grillezett étel nem vehet részt a versenyben! Ez alól
kivételt jelent a főételhez tartozó köret és a desszert.
- A főzést 12.30 óráig kell befejezni, amikor is a zsűri elkezdi a kóstolást. Kóstolásra 3 kis adag
étel tálcán történő tálalása elegendő.
- Az elkészült ételeket az erre kijelölt helyen kell elhelyezni (nem a zsűri asztalán!),
ahol mind az étel, mind annak készítője sorszámot kap. A zsűri kóstolásakor az étel
nevén és sorszámán kívül semmi egyéb információval nem rendelkezik majd, így
biztosítva a teljes pártatlanságot.
- elkészítés szakszerűsége (max. 5 pont), ízek harmóniája (max. 5 pont), látvány/tálalás (max. 5
pont), kreativitás/egyediség (max. 5 pont).
Verseny kategóriák:
- Nyílt tűzön készített ételek (bogrács, nyárs, üst, kondér, tárcsa, lábas, fazék, kőlap,
hordozható kemence, bicikli kerék (romagrill) bármi főzésre sütésre alkalmas eszköz
megengedett
- Felnőtt desszert „Nagymama süteménye” témakörben
- Ital, bármi alkoholos, alkoholmentes ital, de min 3 összetevőből.
- Kicsi séfek versenye kategóriában gyerekek nevezését várjuk, akik némi szülő
segítséggel készíthetik el kedvenc sütijeiket, ételeiket.
Díjazás:
- Minden résztvevő csapat emléklapot kap
- kategóriánként 1-3. helyezett részére feliratos mini bogrács + meglepetés
- különdíj
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