
         

          VIII. Csülkös ételek főzőversenye Somogysámsonban 

 

                                    2018. augusztus 18.        
 

                                      Versenykiírás 
 

A főzőversenyre 3-5 fős csapatokat, baráti társaságokat, egyesületeket várunk.  

A versenyző csapatoknak korlátlan számú kísérőjük lehet.  

Versenyezni bármilyen jellegű és összetételű, ízesítésű, sütött, főzött, grillezett stb. 

csülök alapú ételek elkészítésével lehet, az elkészített ételből 1 adagot a zsúri elé kell 

tálalni.  

 

Nevezési díj: nincs! 

Igény szerint napi áron biztosítunk nyers/füstölt csülköt. A mennyiséget (db) a 

nevezési lapon kell bejelenteni,  a regisztrációkor kell a helyszínen megfizetni és ez után 

kerül kiosztásra. 
• A verseny előfeltétele a nevezési lap kitöltése és megküldése a Somogysámsoni 

Polgárőr Egyesület email címére (simonlaszloistván@gmail.com) vagy a 

helybelieknek személyesen Simon László Istvánnak 2018. augusztus 15-én 20:00-ig. 

 

Nevezni csülökpörkölt és egyéb csülkös étel kategóriákban lehet. 

Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet. 

• A nevezés további feltétele a verseny helyszínén készített étel receptjének leadása a 

regisztrációkor.  

• A szervezők biztosítanak a helyszínen munkaasztalt, ülőalkalmatosságot, tűzrakó 

helyet, igény szerint fát és a szükséges ivóvíz minőségű vizet. 

 

Megérkezés, főzőhely elfoglalás, regisztráció: 2018. 08.19. 08:30 – 09:00 

 

• A versenyzők (egyének és csapatok) maguk gondoskodnak a főzéshez szükséges 

alapanyagokról, eszközökről és a tálaláshoz szükséges felszerelésekről.  

•  Minden csapat hozza magával a versenyzők részére a háziorvosuk által kiállított 

„fertőző betegségektől mentes” igazolást, mely nem lehet 3 napnál régebbi. 

•  A csapatok maguk gondoskodnak az esetleges fedett főzőhely kialakításáról (pl 

pavilon, vagy sátor. 

• Az alapanyagok származását igazoló dokumentumokat (pl. számla) minden csapat 

hozza magával 

• Az ételt elkészülte után 12:30 órától egy adagot kitálalva kell a zsűri elé vinni! 

A leadás végső határideje: 13:30 óra 

• A csapatok az elkészített ételt szabadon, adomány ellenében kioszthatják az 

érdeklődőknek.(Jegyek megvásárolhatók a regisztrációnál, egységesen 500 Ft/adag.) 

 

• Minden egyéb tudnivalóról a regisztrációkor részletes tájékoztatást ad a rendezőség. 

 

 

 



 

 

                                A verseny értékelése: 
 

 
• A főzőversenyt 3 tagú zsűri értékeli.  

 

Értékelési szempontok :  

 

1; Munka közi rend, és tisztaság, élelmiszer- biztonsági szabályok betartása: - 

Különös figyelemmel, bárminemű eszköz vagy élelmiszer földön való tárolására!  

Adható pontszám: 1 – től 20 – ig.  

2; Ételek minősége, a recept különlegessége/eredetisége, íz, illat, látvány, - Fontos 

hogy a versenyzők, a hagyományokat, és ne a divatot helyezzék előtérbe, mivel a divat 

így is, úgy is elmúlik, de a hagyományokkal nem kellene, hogy ez történjen !  

Adható pontszám: 1 – től 40 – ig.  

3; Tálalás, terítés: - Célszerű az egyszerű, valamint a természetes anyagok és eszközök  

használata, mivel itt jön a képbe, itt adódik hozzá az ételekhez, a főzők személye,  

mennyire ötletgazdagok, milyen a szépérzékük és milyen a megjelenésük stb.  

Adható pontszám: 1 - től 40 ig.  

Elérhető legmagasabb pontszám: 100 pont  

 

A zsűrinek az étel recept ismeretében jogában áll az elkészített étel verseny 

kategóriájának megváltoztatása.  

 

A versenyek értékelése, díjazás:  

 

Minden induló részére                                               –   Emléklap, ajándék 

 

A versenyszámok (pörkölt és egyéb kategória) 

I-III helyezettje                                                          – Oklevél, serleg, ajándék  

 

A verseny abszolút győztese (azon csapatok  

közül akik mind a két versenyszámban indultak 

és helyezést értek el, a legtöbb pontot elért csapat)  – Diploma, serleg, ajándék 

 

Különdíjak a szponzorok felajánlásában 

 

Somogysámson, 2018. július 18. 

 

 

                                                               Simon László István 

                                                                      SsPE elnöke 

 
 


