
Biharnagybajom napja 2019.

FŐZŐVERSENY- FELHÍVÁS

A  versenyre  nevezhetnek  a  főzéshez  és  a
hagyományok felelevenítéséhez kedvet érző baráti
társaságok,  csoportok,  intézmények,  civil
szervezetek,  magánszemélyek.  Az  ételeket  a
helyszínen kell elkészíteni. 
A főzőversenyt zsűri bírálja.

Nevezési kategóriák: Levesek Főételek

A nevezéseiket 2019. 07. 04-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségekre:
muvhaz@biharnagybajom.hu vagy személyesen a művelődési házba

A csapat minden tagja tudomásul veszi az alábbi feltételeket: 
Minden a főzéshez szükséges eszközről és alapanyagról (bogrács, állvány, kés,

fakanál, fűszer, hús, tűztér, dekoráció, tálalóeszközök, stb.)
 a csapatok gondoskodnak.

A szervezők biztosítják a sorszámozott főzőhelyet, sátrat, 
sörpadot, vízvételi lehetőséget,

.A csapattagoknál az egységes megjelenés, korhű öltözet plusz pontot jelent.
A zsűri részére 1 adag ételt kell kitálalni.

 A többi étellel a versenyzők szabadon rendelkeznek.
A zsűri a főzés folyamatát is értékeli. Az elkészült ételeket a zsűri sátorba kell

leadni, 11:30 órától 12:30 óráig.
A versenyző csapatok kötelesek betartani az ide vonatkozó általános és

szokásos szabályokat, valamint balesetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályokat.
A jelentkezési lap aláírásával elfogadják a verseny feltételeit.

A szervezők nem vállalnak felelősséget a versenyzők felszereléseiért.
A versenyző vállalja, hogy a felhasznált alapanyagok és az elkészítés módja

megfelel az élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi előírásoknak
A zsűri az értékelésnél a következőket veszi figyelembe: -A csapatok

megjelenése, főzőhely dekorálása. -Hagyományok jelenléte. -Főzés menete,
tisztasága. -Az ételek íz harmóniája.-

Felhasznált nyersanyagok. -A készétel tálalása.

 Sok szerencsét, jó sütés-főzést, és nem utolsó sorban jó szórakozást
mindenkinek!!!

mailto:muvhaz@biharnagybajom.hu


Biharnagybajom napja 2019.
Főzőverseny jelentkezési lap

Helyszín: A Szűcs Sándor Művelődési Ház mögötti Sportpálya
Kezdés: 2019. 07. 06. (szombat) 8.00 óra

Eredményhirdetés: 13 órakor

Csapat neve:……………………………………………………………….…

Település:…………………………………………………………………….

Csapat létszáma: ……………

Csapat képviselője: …………………………………………………………

Telefonszáma:……………………….……………………………………….. 

Szakács neve:…………………………………………………………………

„Hagyományos étel” neve  …………………………………………………..

Az étel elkészítésének receptjét is kérjük mellékelni!
Valamennyi résztvevő számára biztosítjuk a műanyag evőeszközöket.

A kitöltött nevezési lapot 2019. július 4-én (csütörtökön)
délig kérjük leadni személyesen a Művelődési Házban.

(bővebb információ: 54/473-606)

Nevezési díj: nincs

A nevezési feltételeket és a versenykiírást tudomásul veszem, azokat elfogadom
és betartom!

………………………, 2019. ………………..
………………………

aláírás


