
VERSENYKIÍRÁS 
 
 

Helyszín: Levél, Május 1. liget utcai park, ahol nagyon szép környezetben alkothatnak a versenyzık! 
Idırend:  

9 – 10–ig  Tőzgyújtás, elıkészítés stb. 
10 – 14–ig  Fızés, sütés, stb. közben a munkakörnyezet és csapatmegjelenés helyszínen történı bírálata! 
14- tıl   Az ételek bírálata a bíráló asztalnál! 
Kb. 15:00  Eredményhirdetés! 

Kategória: Nyílt tőzön helyben készített ételek  (Nyárs, bogrács, üst, kondér, rostlap, lábas, fazék, tárcsa, kılap, hordozható búbos 
kemence, biciklikerék /Romagrill/, - bármi sütésre, fızésre alkalmas vagy alkalmassá tett eszköz megengedett!) 
Résztvevık: A fızıversenyre 3-5 fıs csapatokat, baráti társaságokat, egyesületeket várunk. A versenyzı csapatoknak korlátlan szá-
mú kísérıik lehetnek. 
Nevezés: A nevezés díjtalan! (Egy csapat több étellel is indulhat, de egy étellel csak egy versenyzı nevezhet!)  
Fontos! Az ételek és csapatok fantázia nevének megadása: pl.: csapatnév:  Hami Papik, vagy ételnév: Levéli „Ezmilett?” stb. 

Mennyiség: Legkevesebb tíz adag, ebbıl egy adag a kóstoláshoz! (A kóstolásra vitt ételt szépen kitálalva kell a zsőri 
elé vinni!) 
Versenyzık által biztosítandó anyagok, eszközök:   
• A csapatok maguk gondoskodnak a fızéshez szükséges alapanyagokról, eszközökrıl és a tálaláshoz szükséges felszerelések-

rıl és a kóstoláshoz szükséges min. 3 db, az ételhez megfelelı evıeszköz is! Az alapanyagok származását igazoló dokumentu-
mokat (pl. számla) minden csapat hozza magával. 

• A versenyhez a felszerelést, dekorációt, pl, sátor, esıesetére, ernyı, állvány, rostsütı, konyhai eszközök, tálalóeszközök, - a 
csapatok hozzák magukkal. 

Rendezık által biztosított anyagok, eszközök: 
• - 5x5m-es fızıhely, 1 db sörasztal 2 db paddal, vízvételi lehetıség, hulladékgyőjtı zsák, díjazás, 
További feltételek:  
• A versenyzés elıfeltétele a nevezési lap kitöltése és leadása a rendezvény házigazdájánál.  
• Az elkészített ételeket pénzért kínálni TILOS! Az ételért adományt fogadhatnak el, ennek minimális összege 700,-Ft/adag. 

Értékelés: 
 

10:00-től FŐZŐHELYI REND ÉS TISZTASÁG, CSAPATMEGJELENÉS. Bírálata a főzés helyszínén! 
14:00-től ÉTELEK MÍNŐSÉGE. Bírálathoz egy adag kitálalt ételt a bíráló asztalhoz visznek a csapatok! 
 

1. Fızıhelyi rend és tisztaság, csapatmegjelenés:  
A szakács zsőri folyamatosan értékeli: az elıkészítés, ételkészítés körülményeit, higiéniáját, különös figyelemmel, bárminemő esz-
köz vagy élelmiszer földön való tárolására! A csapat megjelenését, annak ötletességét! Az egészségügyi elıírásoknak megfelelıen 
fejkendı vagy sapka viselése a verseny alatt kötelezı! Adható pontszám: 1–tıl 30–ig. 
 

2. Ételek minısége:   
A szakács zsőri az értékelésnél a szokásos íz, illat, szín, állag, tálalás, stb. mellett a következıket veszi figyelembe: megjelenés, 
újszerőség vagy hagyománytisztelet. Étvágygerjesztı, ízléses, elegáns megjelenés, modern stílus. A kiegyensúlyozott táplálkozás 
kritériumainak megfelelı összetétel. A felhasznált anyagok ízben, színben és arányokban harmonizáljanak. Adható pontszám: 1–tıl 
70–ig. 
Elérhetı legmagasabb pontszám: 100 pont Figyelem! A zsőri döntése megfellebbezhetetlen! 
A pontozás befejezése után, amíg a Bírálók összesítik a pontokat, a csapatok elfogyasztják, vagy belátásuk szerint ingyen 
vagy adomány fejében kioszthatják az érdeklıdık között az elkészített ételeket! 
 

Díjazás, jutalmazás: 
 

Elsı három helyezett: 15 - 10 - 5 ezer Ft ajándékutalvány, serleg vagy érem, és oklevél, vagy mindhárom!  
Különdíjak, névre szóló emléklapok! 

Jelentkezés a versenyre: 
  

Elızetesen: KULTÚRHÁZ IKSZT, RADÁK TAMÁS 9221 LEVÉL, Fı utca 30. Tel. És fax: 96/229 103; 
Mobil: 20/228 4779 e-mail: kulturhaz@level.hu 
 

Helyszínen: 2012. augusztus 19-én 10 óráig 
A nevezési lap kitöltésével, aláírásával. 



FİZİVERSENY KIÍRÓJA:FİZİVERSENY KIÍRÓJA:  
 

LEVÉL KÖSZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, PAPP ZOLTÁN POLGÁRMESTER 
9221 Levél, Fı utca 10. 
Tel. és fax:96/569 006 

e-mail: polgarmester@level.hu 
 

VERSENY TÁMOGATÓJA:VERSENY TÁMOGATÓJA:  
 

MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET 
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 1. 3/8.   

Elnök:Horváth Balázs  
Telefon: 70/325 7051   

 

Várjuk ínyencek, főzni szerető, főzési tudomá-Várjuk ínyencek, főzni szerető, főzési tudomá-
nyukat megméretni akarók jelentkezését!nyukat megméretni akarók jelentkezését!  

 

JELENTKEZÉSI LAP 
CSODÁS ILLATOK KAVALKÁDJA  

FİZİVERSENY LEVÉLEN 2012. 
 
CSAPAT NEVE: ……………………………………………………………………………………………………………….…………. 

CSAPAT KÉPVISELİJÉNEK NEVE: …………………………………………………………………………………….…………... 

HONNAN ÉRKEZETT: ………………………………………………………………………………………………………….…….... 

ELÉRHETİSÉGE: Tel. és E-mail: ….………………………………………………………………………………….………………. 
 

ÉTEL/EK NEVE/I: 
……………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………….………….. 

A versenykiírásban szereplı feltételeket megismertem, tudomásul veszem és betartom. 
 
Levél, 2012. augusztus ……… 

..………………………………. 
                       aláírás 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott………………………………………………………………..……………………….. a  

……………………………………………………………………….. csapat vezetıje kijelentem, 
hogy a 2012. augusztus 19-én megrendezésre kerülı III. Levéli traktor találkozó és családi nap 
keretében megrendezendı fızıversenyéhez felhasznált élelmiszerek élelmiszerbiztonsági  meg-
felelıségérıl meggyızıdtem, és azok az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelnek. 
 
Levél, 2012. augusztus …… 
 
 

.………………………………… 
                     aláírás 


