20. JUBILEUMI
Kácsi Vadfőző Verseny
Kács – 2019. 06. 08. szombat- Sportpálya.

MEGHÍVÓ ÉS VERSENYKIÍRÁS
Tisztelettel meghívjuk az Országos Kácsi Vadfőző Versenyre.
Versenyünket már 20. éve rendezzük meg, ezért is várunk mindenkit sok-sok
szeretettel, mert az a verseny, amelyik 20 évet is „megélt” az már azt jelenti,
hogy igen jól érzi magát a versenyen mindenki.
Ezért hívunk és várunk mindenkit, aki szeretné magát JÓL ÉREZNI!
Jelentkezési feltételek:
• Bárki jelentkezhet, aki szeretné szabadtéren vadfőző tudományát bemutatni, illetve egy vidám
napot szeretne eltölteni barátaival és családjával, a Kácsi futballpályán.
• Nevezési, vagy részvételi díj: 3000 Ft.-/ csapat,
• Bárki bármilyen vadételt főzhet a magával hozott nyersanyagokból. A zsűrinek 1 adag szépen
tálalt ételt kell bemutatni 12:00-tól 14:00-ig. Az ételeket árusítani TILOS.
• A Zsűri csak a vadételeket fogadja, de igény szerint mást is lehet főzni saját részre.
A rendezőség biztosítja(a nevezési díj ellenében):
• A csapatoknak 6x3 méteres területet a magukkal hozott sátrak részére.
• Ivóvíz vételi lehetőséget, tűzrakó helyet, tűzifát (de lehet gázzal is főzni).
• Szeméttárolási lehetőséget, mellékhelyiséget,
• A versenyzők minden nyersanyagot, fűszert, sátrat, munkaasztalt, és egyéb felszerelést
maguknak hoznak.
A zsűri az alábbi szempontok alapján értékel:
• A versenyző megjelenése, higiénia munka közben, technológiai fegyelem, munkaszervezés
• Illat, zamat, íz, vadételre jellemző főszerek használata
• Merészség, kreativitás
• Összbenyomás, tálalás, étel díszítés-oda illő anyagokkal.
Külön pontokat lehet elérni a sátor és környékének tájjellegű feldíszítésével.
Jelentkezés: a jelentkezési lapot pontosan kitöltve e-mail, vagy posta segítségével visszaküldve a
megadott határidőre a lenti címre.
Jelentkezési határidő: 2019. Június 01. 24:00
A részvételi díj feladásának határideje: 2019. Június 01. 24:00
A jelentkezést a sátorhelyek függvényében a verseny napján a helyszínen is elfogadjuk,
de e-mail-ban mindenképpen jelezni kell a részvételi szándékot a rendezőségnek.
Akadályoztatás esetén, előre jelezve, kivételesen a helyszínen való fizetést is elfogadjuk.
Zsűri: A gasztronómia, és a Szabadtűzi Lovagrend neves és Zsűri-vizsgát tett szakemberei.
Díjazás: Értékes vadászattal kapcsolatos Szponzori felajánlások,
Vándorserleg, emléktárgyak, arany, ezüst, bronz -érem.
Gasztronómiai szervező
E-mail: valaszt6@freemail.hu
Tel: 06-30-9836-052.
Rendezőség:
Kács Községi Önkormányzat, 3424 Kács, Fő út. 60.
Tel.:/Fax: 49/537-000 E-mail: igazgatas@kacs.hu

