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II. Dögei Hagyományőrző Krumplifesztivál

Tisztelt Főzőcsapat!
Döge Község Önkormányzata 2012. augusztus 18-án második ízben rendezi
meg a Dögei Hagyományőrző Krumplifesztivált.
Szeretettel meghívjuk Önt és csapatát erre a napra, ahol főzőversenyünkön
kiemelt szerepet kapnak a krumpliból készült hagyományos ételek. A kedves
jelentkezők különböző kategóriában mérhetik össze a főzőtudásukat, melyet
több tagból álló zsűri értékel majd. A főzőversenyre nevezni a mellékelten
csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A zsűri értékelési szempontjai:
1. Étel íze
2. Étel tálalása
3. Főzősátor díszítése
Az elkészült ételekből a kóstolót 12.00-12.30-ig lehet leadni az információs
sátorban. A főzősátor díszítésének értékelése a zsűritagok által 10.00-12.00
folyamatosan történik. Az eredményhirdetés és a díjak átadása 15.15-16.15-ig
várható.
A főző csapatok részére a főzéshez szükséges területet, vízhasználatot,
hulladéktároló helyeket és az ételek kiosztásához szükséges műanyag
evőeszközöket (tányér, villa, kanál) önkormányzatunk biztosítja.
A főzésben résztvevő csapatok egységes helyeket kapnak az ételek
elkészítésére. A főzőterület dekorálása a csapatok feladata, mely lehetőség
szerint a csapatok saját hagyományainak jellegzetességeinek megfelelően
történjen.
A főzéshez szükséges alapanyagokat, fűszereket, edényeket a csapatoknak
magunknak kell biztosítani.
Az elkészült ételek kizárólag kóstolójegy ellenében kerülnek kiosztásra a
vendégek között. A kóstolójegyek ára 300 Ft. Az összegyűjtött jegyeket 2012.
augusztus 22-től önkormányzatunknál válthatják vissza a csapatok. Minden
darab árából 200 forintot kapnak kézhez a csapatok.
A főzés mellett a csapatoknak lehetőségük van a pálinkaversenyen való
részvételre is. Nevezni bármilyen pálinkával lehetséges, melyet fél liter

mennyiségben kell leadni 1000-ig az információs sátorban. A pálinkaverseny
zsűrizését szakavatott zsűritagok a Szabolcsi Pálinka Lovagrend
Egyesületének tagjai végzik majd. A pálinkaverseny eredményhirdetése
1715-től várható.
Kérem Önt, hogy amennyiben elfogadja meghívásunkat, úgy a kitöltött
jelentkezési lapot legkésőbb 2012. augusztus 13-ig Önkormányzatunk
postacímére (4495 Döge, Osváth tér 1.) vagy e-mail címére
(doge@naracom.hu) visszaküldeni szíveskedjen.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon is: 06-45/450-495. A nevezés
díjtalan.
A közelgő találkozás reményében bízva, szeretettel várjuk Önt és csapatát.

Döge, 2012. július 18.
Tisztelettel:
Dr. Nagy Péter
polgármester

II. DÖGEI HAGYOMÁNYŐRZŐ
KRUMPLIFESZTIVÁL
FŐZŐVERSENY
JELENTKEZÉSI LAP

Település: ________________________________________________________________
A csapat neve: ___________________________________________________________
A csapat képviselője: _____________________________________________________
Kapcsolattartó: __________________________________________________________
Kapcsolattartó elérhetősége/mobilszám/: _______________________________
A csapat létszáma:________________________________________________________
A készíteni kívánt étel neve:_____________________________________________
Áram szükséges-e?

igen / nem

Megjegyzés: ______________________________________________________________

…………………..2012……………….hó…….nap
……………………………
a csapat képviselőjének aláírása

Megjegyzés:
Kérjük, hogy amennyiben elfogadja meghívásunkat, az elkészített étel mennyisége minimum
50 kóstolójegy beváltásához legyen elégséges.
A csapatoknak 5 db beléptető karszalagot biztosítunk, melyet érkezéskor (8.00-9.00-ig) az
információs sátorban vehetnek át.

