
 

   Versenykiírás 
I. SÓSKÚTI FECSKEBÚCSÚZTATÓ FŐZŐVERSENY 

Sóskút, 2014. szeptember 27.  
 

 
 

 

Fővédnök:  Kőnig Ferenc 
        Sóskút polgármestere 
Zsűri: a Szabadtűzi Lovagrend zsűri tagjai 
Rendező:  Sóskúti Lovas- és Élménypark 
                  Szabadtűzi Lovagrend Fővárosi 

Rendje 
A verseny jellege:  
Szabadtűzi eszközök használatával 
(villanyeszközök használata csak előkészítő /pl.: 
aprítás, turmixolás stb./ folyamatokhoz 
lehetséges) készítendő ételek versenye.   
Csapatok összetétele: 
Főzőcsapatonként 1 fő vezető „szakács”, aki csak 
férfi/fiú lehet. A csapat tagjai hölgyek/lányok is 
lehetnek, azonban szeptember utolsó hétvégéjén – 
a népi hiedelmek szerint - női munkatilalom van, 
ezért ők kizárólag segítő munkát végezhetnek.  
A verseny kategóriái:  

1. bográcsos főtt ételek  
2. tárcsán, grillrácson vagy vaslapon illetve 

mobilkemencében sült ételek  
3. a csapat által készített sütemények  

Mindhárom kategóriában felnőtt és ifjúsági 
korcsoport kerül értékelésre. 
Az ételek elkészítési lehetőségei:  
Nyílt, természetes fa-tűzön vagy gázégő 
használatával, bográcsban, tárcsán, mobil 
kemencében vagy fa-szén használatával 
grillrácson készíthető étel. 
Főzési adagszám:  
A verseny során kategóriánként egyféle ételt 
kell elkészíteni, de komplett menü is 
bemutatható a zsűrinek, azonban ezek közül 
csak a zsűri által legjobbnak ítélt étel kerül 
értékelésre. Az elkészítendő adagszám nincs 
meghatározva, a zsűrinek 2 adagot kell bírálatra 
szánt módon megtálalva bemutatni.  
Elkészítési idő:  
09.00-13.45 óra között. 
Bírálati idő:          
Az ételeket 12.00-14.00 óra között kell a zsűrinek 
bemutatni.  

A leadott nevezés alapján a versenyző több kategóriában 
is indulhat. 
Nevezés: 
E-mailben vagy postai úton, illetve személyesen, 
legkésőbb 2013. szeptember 20-ig. A megadott 
nevezési határidő után nevezést, csak akkor fogadunk 
el, ha még azt a hely adottságai lehetővé teszik. 
E-mailben:       recepcio@lovassport.hu 
Levélben:         Sóskúti lovas- és Élménypark,  
                          2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 
Személyesen:   a fenti címen a Recepción.  
 
Nevezési díj:  
Nevezési díj nincs, de kérünk minden csapatot, hogy 
a tájegységére, közvetlen környezetére, vagy 
lakóhelyére jellemző tárgyakkal díszítse a főzőhelyét. 
Szervezők biztosítják: 

- egy 3x3 m nagyságú sátort 
- 1 db sörasztalt és 2 db sörpadot 
- betétdíj (1000Ft) ellenében tűztálca 
- vízvételi lehetőség 
- mosogatási lehetőség 
- higiéniás helységek használata 
- tűzifa 

Villanyáram használata előre kiépített helyeken 
lehetséges, a főzőhelyekhez történő elvezetésére nincs 
lehetőség. 
A verseny közvetlen helyszínén gépkocsival parkolni 
nem lehet, a parkolás a park más helyén megoldott. 
A versenyhez szükséges eszközökről, 
alapanyagokról a csapatok gondoskodnak (bogrács, 
rostsütő, állványok, vágódeszkák, kések, grill 
eszközök, illetve a higiénia betartásához szükséges 
mosogatószerek és mosogatóeszközök stb.).  
Fatüzelésű bográcshasználat esetén tűztálca 
használata kötelező!!!  
Az alapanyagok eredetét, származási helyét igazolni 
kell. Ez alól kivételt képez a versenyző által termelt 
zöldség-gyümölcs, illetve a saját tartásból származó 
állati termék vagy hús. 
Bővebb információ: http://www.lovassport.hu/ 


