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Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztivál
Érd,Simonpuszta-Szőcs Géza Nemzeti Lovas
Kultúra Központ
Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztivál!
A töltött káposzta a magyar konyha nagy klasszikusa, kedvenc téli étele, a karácsonyi menük
kihagyhatatlan fogása. Ezernyi változata ismert, és persze mindenki esküszik, hogy az Ő
nagymamája által készített az igazi, az eredeti, és a legfinomabb.
Itt az idő hát, hogy végre megmutassuk ország-világnak a töltött káposzta milliónyi
elkészítési módszerét. Bebizonyítsuk, hogy minden tájegységnek fantasztikus a maga töltött
káposzta receptje. Teremtsünk egy olyan fórumot, ahol összehozzuk a töltött káposzta
készítőinek és fogyasztóinak szerelmeseit. Mindezt úgy, hogy miközben egy gyönyörű
helyszínen,
kellemes társaságban, jól érezzük magunkat, A Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettel együttműködve, rászoruló alapítványokat támogatunk.

A főzőversenyt 2022. március 26-án ( szombaton) és 2022. március 27-én
(vasárnap) , 11:00 órától, 16:00 óráig tartjuk.
A főzőverseny nevezési díja, magánszemélyek, és nem vendéglátós cégek esetén ,
akik csapatépítés céljából vesznek részt a versenyen, 5000 Ft / 3-6 fős csapatok,
cégek vendéglátó egységek esetében 40.000 Ft. (előre fizetendő)

A töltött káposzta főző versenyre kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével,
leadásával, illetve a nevezési díj befizetésével lehet nevezni. Jelentkezési lapot a
www.nemzetkozitoltottkaposztafesztival.hu vagy www.ntkf.hu oldalakon lehet
letölteni.
A nevezési díjat átutalással lehet befizetni. ( 10401055-50526671-69561041 )
A főző versennyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a +36/30-984-4237-es
telefonszámon,
illetve
a
szervezes@ntkf.hu,
szervezes@nemzetkozitoltottkaposztafesztival.hu és az info@simonpuszta.hu e-mail
címen lehet kérni.

HÁZIREND
TÖLTÖTT KÁPOSZTA FŐZŐVERSENY – 2022.MÁRCIUS 25-27.
1. A nevezési díjat, március 20-ig kell befizetni, a külön erre a célra létrehozott és
elkülönített számlaszámra : 10401055-50526671-69561041, Drem Kft. számlára.
Átutalás esetén a közleményben a „főzőverseny nevezési díj”
szöveget és a csapat vagy cég nevét kérjük beírni.
Az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokról és a helyszínen biztosított
eszközökről a visszaigazoló e-mailben nyersanyag listát mellékelünk.
2. A főzőhelyek kiosztásáról 2022.03.24-én tájékoztatjuk a résztvevőket.
3. Érkezéskor (legkésőbb 10:00 órakor) a csapatkapitány regisztrál a “ RENDEZŐ”
sátornál.
4. A főzést legkorábban 11:00 órakor lehet elkezdeni, a hivatalos megnyitó után.
10-kor kezdődik.
5. Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a higiéniai és egészségügyi szabályok
figyelembe vételével, betartásával.
6. Az ételeket minden csapatnak 16-órára kell elkészíteni és átadni a zsűrinek.
7. A pontozásra elkészített ételeket a csapatkapitányok adják át a zsűrinek a Zsűri
sátorban.
8. A versenyző csapatok a kapott nyersanyag csomaggal főzhetnek, plusz hozzáadott
összetevőt, saját felelőséggel használhatnak!
9. Az elkészített ételből, a csapat 1 adagot (150-200g) tálalva és díszítve ad át
zsűrizésre.
10. A szervezők biztosítják a versenyhez szükséges főzőhelyet (asztal, tűzhely, víz a
főzéshez és mosogatáshoz).
11. A felhívásnak megfelelően a csapatok is szem előtt tartják az állat-és
környezetvédelem fontosságát. Pl. Tilos az állatokat egrecíroztatni, etetni,
szemetelni, ételmaradékot szétszórni. A rendezvény után a terület tiszta, rendezett,
eredeti állapotában történő visszaadása a versenyző csapatok kötelessége!!!
A keletkezett hulladék összegyűjtése a környezetvédelmi szabályok betartásával a
versenyzők feladata. A szervezők erre a célra műanyag zsákokat biztosítanak,
melyeket a helyszínen lévő kukákba kell a csapatoknak helyezni.
12. A főzés befejezése után minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tüzet
vagy robbanást okozhat!
13. A főzőversenyt, esetleges eső esetén is megtartjuk ( fedett rész alatt) , vagyis
nevezési díjat nem fizetünk vissza.

MINDENKINEK SPORTSZERŰ VERSENYZÉST
ÉS KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

