VERSENYKIÍRÁS és MEGHÍVÓ!
A 2015. 06. 13.-án KÁCS Község Vadétel főző versenyével egybekötött

I. Falusi Házi Sütemények Versenye,
Bemutatója és Kóstolója
A Versenyt az Önkormányzat írta ki a népi hagyományok ápolása jegyében.
A Verseny leírása:
Az országban számos helyen tartanak szabadtéri főzőversenyt és ehhez kapcsolódóan
süteménysütő versenyt is.
Mi ezt a versenyt kicsit másként szeretnénk meghirdetni, mivel csak a hagyományok által
mamáról leányra (apáról- fiúra) szállt régies receptekre vagyunk kíváncsiak.
(Nem sértés képpen, de) nem akarunk krémest és orosz krémtortát, de szeretnénk Kőtteseket,
kemencében-sült, családi kedvenc süti, vagy egyszerű sütőben sütött házi kalácsokat, sós
süteményeket, vagy édes süteményeket.
Várjuk azokat a sütni és süteményt készíteni szerető, hagyományt és hagyományos ízeket
előnyben részesítő emberek jelentkezését, akik vállalják, hogy a saját házuk táján
legjellemzőbb édes, sós süteményeket felkutatják, azokat megsütik és elhozzák erre a
nemes versenyre.
Minden versenyzőnek 15-20 db Házi süteményt kell leadni a verseny napján 2015.06.13.-án
legkésőbb 10:30- ig a Zsűri sátorban a rendezőknél.
Ebből a versenyből szeretnénk hagyományt teremteni, éppen ezért az volna a kérésünk, hogy
aki csak tudja a süteményekhez, mellékelje a receptet is, amit az önkormányzat összegyűjt és
előbb-utóbb egy szép hagyományőrző könyvecskét állít össze belőle, amely örök emléket
állít a Kácsi hagyományoknak.
A versenyre beérkező süteményeket (15-20 db aprósütemény vagy egy egész torta)
kérjük felajánlani a rendezőségnek, akik azt kóstoltatják és a bevételt vagy a rendezvényre,
vagy jótékonyságra fordítják.
És hogy azokat, akik hozzák (sütik) a süteményeket is jutalmazzuk valamivel, amikor átadják a
süteményt egy-egy darab kóstolójegyet kapnak cserébe, amit szabadon használhatnak
bármilyen étkezésre aznap a helyszínen (ott, ahol elfogadják a kóstolójegyeket).
A VERSENY FŐDÍJA 50 KG Kristálycukor és a sütemény készítője megkapja a 2015ös év „KÁCSI SÜTIMESTER” CÍMET DIPLOMÁVAL együtt, amit minden évben meg
kell védeni, vagy az új győztesnek, kell átadni.
Az első három helyezett között további 50 KG kristálycukrot, valamint, arany ezüst és bronz
habverő díjakat oszt szét a zsűri.
VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!
Ki tud erre a nemes vetélkedőre sütiket hozni?(mert többfélével is lehet jelentkezni)
Jelentkezés emailban: valaszt6@freemail.hu, vagy igazgatas@kacs.hu
vagy a helyszínen a verseny napján!
További információ:
Polgármesteri hivatal, Kács: 06-49-537-000.
Gasztronómiai szervező:
Csetneki László
06-30-9836-052.

