
 
1 A kóstoló adag kb. egy savanyúságos tálka mennyiségnek felel meg. 

 

XII. CSERKÚTI SZABADTÉRI FŐZŐVERSENY 
2022. május 1. 10:00-18:00 

VERSENYSZABÁLYOK 

 A verseny helyszíne: a cserkúti horgásztó körüli, a szervezők által kijelölt terület. 

 A főzőversenyen - egyéni, vagy csapat max. 4 fővel - kizárólag cserkúti lakos, helyi szervezet, 
klub indulhat, illetve az önkormányzat meghívott vendégei. 

 Az ételek bármilyen alapanyagból, de szabadtéri technológiával (pl.: bogrács, tárcsa, grill, stb.) 
készülhetnek. 

 Az ételeket 3 tagú zsűri bírálja el, az értékelésnél figyelembe veszik az étel élvezeti értékét, 
minőségét, megjelenését, a szezonalitás érvényesülését, a tálalást, a főzés környezetének 
rendezettségét, tisztaságát, a vendég - esetünkben a zsűri - kínálásának, kiszolgálásának, az 
étel bemutatásának stílusát. 

 A verseny díjazása: a győztes/győztes csapat értékes ajándékot kap. 

LEBONYOLÍTÁS 

A FŐZŐHELYEK ELFOGLALÁSA: 07:00-08:30 

ZSŰRIZÉS: 12:00-13:00 

KÓSTOLTATÁS: 13:00-14:00 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 13:30 

A résztvevők vállalják, hogy 

 biztosítják a főzéshez szükséges eszközöket (pl.: bogrács, állvány, kés, fakanál, dekoráció, 
tálalóeszközök stb.), 

 legalább 201 adag ételt készítenek, és az érdeklődőkkel megkóstoltatják, 

 az értékeléshez a háromtagú zsűri részére 1 adag ételt külön feltálalnak. 

Az önkormányzat vállalja, hogy 

 biztosítja a főzés helyét (a főzőhelyek elosztását és amennyiben húsz főnél többen 
jelentkeznek, a versenyzők kiválasztását a zsűri sorsolással dönti el). 

 biztosítja a tüzelőt (aki igényli), a vízvételi lehetőséget, főzőhelyenként 1 sátrat, 1 asztalt, 2 padot, 

 az alapanyagok árát (kizárólag élelmiszer) 15.000 forintig, az önkormányzat a nevére kiállított 
készpénzfizetési számla ellenében megtéríti,  

 a kóstoltatáshoz műanyag tányérokat, evőeszközöket ad, ezt nem kötelező igénybe venni, a 
környezettudatos versenyzők azonban használhatják a hagyományos terítékeiket, az 
elbírálásnál ezzel többletpontot szerezhetnek. 

A VERSENYZÉS RÉSZLETES FELTÉTELEIT A MELLÉKELT „JELENTKEZÉSI LAP” TARTALMAZZA! 

AZ ELKÉSZÜLT ÉTELEKET ÁRUSÍTANI, ELVINNI TILOS! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. ÁPRILIS 15. (péntek) 

TÁJÉKOZTATÁS, JELENTKEZÉS 

 MATICSNÉ DARVAS NIKOLETTA  
Tel.: 06 30 215 88 80 

E-mail: kulturcserkut@gmail.com 



JELENTKEZÉSI LAP  
A FŐZŐVERSENY RÉSZTVEVŐINEK 

1.  A VERSENY CÉLJA 

Készüljön sokféle, lehetőleg különleges étel, a helyi lakosok és a vendégek ismerjék meg Cserkút 
gasztronómiai adottságait, a jó hangulatú verseny emelje a hagyományos ünnepünk színvonalát.  

2. TÁMOGATÁS 

A versenyzőknek, az önkormányzat az alapanyagok árát (kizárólag élelmiszer, készpénzzel történő 
kifizetéssel) 15.000 forintig, a nevére kiállított készpénzfizetési számla ellenében megtéríti. Számlázási 
cím: Cserkút község Önkormányzata 7673 Cserkút, Alkotmány u. 8.; adószám: 15334675-1-02 

3. BÍRÁLÁS, DÍJAK 

A PROGRAMOK PONTOS, „CSÚSZÁS” NÉLKÜLI LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZSŰRI CSAK A 12.00 

ÓRÁIG ELKÉSZÜLT ÉTELEKET BÍRÁLJA EL! 

1. díj: oklevél, kupa és ajándék 
2. díj: oklevél, ajándék 
3. díj: oklevél, ajándék 

4. JELENTKEZÉS 

1. A VERSENYZŐ NEVE: 
 (ha egyedül főz) 

 

2. A VERSENYZŐ CSAPAT NEVE: 
(ha helyi szervezet, klub, privát csapat nevében főz) 

 

3. MILYEN ÉTELT/ÉTELEKET KÉSZÍT?  
(kérjük, sorolja fel az összeset) 

 

4. IGÉNYEL-E TÜZELŐT? IGEN NEM 

6. IGÉNYEL-E A KÓSTOLTATÁSHOZ, ZSŰRIZÉSHEZ 

MŰANYAG TÁLALÓESZKÖZT? 
IGEN NEM 

5. BIZTONSÁG, BALESET, VAGYON- ÉS TŰZVÉDELEM 

A versenyzők fokozottan ügyelnek a balesetek megelőzésére, kötelezik magukat 
a baleset-, és tűzvédelmi rendszabályok, valamint a horgásztó épületében 
kifüggesztett házirend betartására, betartatására.  

Cserkút, 2022. 03. 21. 

 

 

 

 

VERSENYZŐ/VAGY A CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK ALÁÍRÁSA 
 


