Magyar Tavak Fesztiválja
Tisza-tó
Családi Tópiknik: Versenyszabályzat
Két év után újra megrendezésre kerül a Magyar Tavak Fesztiválja Főzőversenye. Az idei kiválasztott
művész Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt Ferenc és Prima Primissima- díjas operaénekes, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja, a Magyar Tavak Fesztiválja nagykövete, akinek az egyik legkedveltebb étele
a Kakaspörkölt. Szeretnénk minél több ízletes kakaspörköltet alkotni opera és világzene kedvelőkkel,
gasztronómiában jártas fiatalokkal előreláthatólag körülbelül 30-35 főzőponton a Tisza-tó partján.
Várjuk jelentkezésed, ha egy izgalmas Zenei Gasztroshow versenyzője lennél!

I. Program
Szervezők: Magyar Tavak Fesztiválja Közhasznú Nonprofit Kft.
Helyszín: Tiszafüred, Morotva Kerékpáros Pihenőpark
Időpont: 2022. július 31. (vasárnap)
08.00 – 09.00 Érkezés – Főzőpontok elfoglalása - kakas átvétele
09.00 Tűzgyújtás, program ismertetése
12.00 – 13.30 Étel bemutatása, kóstolása (1 adag étel a zsűrinek)
14.30 Ünnepélyes eredményhirdetés

Csapat létszám: korlátlan (5 fő részére ingyenesen karszalagot biztosítunk)
Elkészítendő étel: Kakaspörkölt

II. Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 2022. június 10-ig a csatolt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.
Amennyiben nevezni kíván a versenyre, kérjük, nevezési szándékát legyen kedves jelezni az alábbi
elérhetőségen.
E-mail: magyartavakfesztivalja@gmail.com
A versenykiírás és a jelentkezési lap elektronikus formában megtalálható a
https://magyartavakfesztivalja.hu/ honlapon.

III. Verseny feltételei
-

-

A csapat létszáma korlátlan, 5 fő számára a belépés ingyenes (az egész napra érvényes
karszalagot biztosítunk). Minden további csapattagnak lesz lehetősége a helyszínen jegyet
váltani.
A kapott alapanyag 10 adag étel elkészítéséhez elegendő, melyből 1 adagot kötelező a
zsűritagoknak feltálalni.
Nevezési díj: 5.000.- Ft

A szervezők biztosítják:
1 egész kakas
Főzőpont - 1 db sátor - 1 db sörasztal+2 db sörpad – asztalterítő - szemeteszsák
Vízvételi lehetőség – tűzifa
A versenyző csapatoknak szükséges gondoskodniuk:
Bográcsállvány – bogrács
Konyhai eszközök – további alapanyagok – adalékanyagok (fűszerek)

IV. Zsűrizés
Zsűri tagok:
Zsűri elnök – Gianni Annoni – Pannon Gasztronómiai Akadémia képviseletében
Zsűri tag – Pálszabó Mihály – Magyarországi Escoffier Lovagrend tagja
Zsűri tag – Mautner Zsófia – gasztroblogger, Alföld szíve gasztronagykövete
Zsűrizés szempontjai:
-

Az elkészült étel íze, állaga, színei.
Az elkészült étel tálalása.
A csapat főzőpontjának megjelenése, tisztasága, rendezettsége.
A csapat tagjainak öltözete, megjelenése.
A csapat hangulata.
Az elkészült ételhez és a főzőpont megjelenéséhez felhasznált kreativitás.
A csapat dalos kedve, muzikálissága.

A szakavatott zsűri tagjai a főzés ideje alatt körbejárnak, és külön pontozással értékelik a környezet
kialakítását, a versenyzők öltözetét, a csapat higiéniáját, a nyersanyagok szakszerű kezelését és
felhasználását, az elkészített étel íz- és színvilágát, tálalását valamint a csapatok asztalainak díszítését,
rendezettségét.
V. Díjazás
-

Minden csapat oklevelet kap.
A nyertes csapatok értékes ajándékokat és utalványt kapnak.

Kategóriák:
Legfinomabb étel - I., II., és III. helyezett
Legszebb tálalás
Legszebb környezet

Legszebb öltözet
Legjobb vendéglátó csapat
Legkreatívabb csapat
Legfiatalabb szakács
Legdallamosabb csapat

Főzz velünk a Tisza-tó partján!

