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Babgulyás főző verseny 

VERSENYKIÍRÁS 

A Babgulyás főző versenyre jelentkezni legalább 2 fős csapattal, a Jelentkezési Lap előzetes leadásával lehet. 

Nevezni a helyszínen már nem lehetséges. nevezési határidő: 2015. 07. 06. A csapatoknak nevet kell választani! 

Nevezési díj nincs, de minden csapatnak legalább 20, azaz húsz db belépőt össze kell szedni a vendégeknek 

térítésmentesen átadott kóstolóért és le kell adni a szervezők részére. Amennyiben ez a 20 darab belépő nincs 

meg, hiányzó darabonként 500 Ft nevezési díjat köteles a csapat a szervező részére megfizetni. 

A versenyhez a résztvevő csapatoknak biztosítjuk: 

• területet a főzéshez 

• 1 sörpad garnitúrát kölcsönbe 

• 5 kg húst (előző nap átvehető) 

• 1 kg száraz bab (előző nap átvehető) 

• 1 kg szeletelt kenyér (helyszínen kerül kiosztásra) 

• 30 db műanyag gulyástál, kanál és 2 szemeteszsák (előző nap is átvehető) 

Ezen kívül mindenkinek hoznia kell az ételhez elkészítéséhez szükséges egyéb alapanyagokat, főző- , tálaló-, és 

egyéb eszközöket. 

Főzni csak gázégővel lehetséges, fa és más nyílt tűz nem használható. 

A versenyen bármilyen babgulyás alapú bográcsban készült étellel lehet nevezni e két fő alkotórész (hús, bab) 

felhasználásával. 

A versenyen az alapanyagokat a helyszínen kell elő- és elkészíteni, nem lehet előre darabolt, vagy fagyasztott 

alapanyagokat használni, kivéve a hús alapanyagot, melyet lehet előre darabolt, de nyers állapotban hozni. 

A munkák során be kell tartani az alapvető higiénés feltételeket! 

A keletkezett veszélyes hulladékot az arra átadott zsákban kell tárolni és a verseny végeztével a kijelölt 

személynek átadni. 

Zsűrizés céljából 1 adag babgulyást kell tálalva átadni. 

A zsűri több szempont szerint fog értékelni:  Illat, látvány, tálalás, recept különlegessége, elő- és elkészítés 

folyamata, de természetesen az ÍZ a  legfontosabb. 

Az elkészült ételeket a rendezvényen értékesíteni szigorúan tilos! Étel a vendégek részére kóstoló a belépőjegy 

ellenében adható ki. 

A főzést úgy kell elkezdeni (kb 9:00), hogy az étel 13:30 óráig elkészüljön 
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