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 „Kóstolja meg Somogyországot!” 

Turizmusbarát Polgármesterek - Falusi Vendéglátók Napja és 

Főzőversenye, Pogácsasütők Viadala 

Nagyszakácsi, 2017. augusztus 05. 

Felhívás és Versenykiírás 

A Nagyszakácsi Önkormányzat már 17. alkalommal rendezi meg a méltán népszerű 

turisztikai programját. A rendezvény 17 éves története alatt számos bizonyítékát 

láthattuk annak, hogy milyen sokan vannak azok, akik érdeklődnek a gasztronómiai 

kultúra iránt, a mai napig őrzik és ápolják a tradicionális szakácstudásukat.  

Szeretnénk bemutatni megyénk értékeit, megterítjük Somogy megye asztalát, 

ahol Somogy megye éléskamrájából előkerülő régi receptek alapján készülő 

lekvárok, mézek, szörpök és egyéb finomságok élvezői lehetnek és emellett 

hagyományos somogyi ételeket, finom borokat, pálinkákat is megkóstolhatnak 

vendégeink.   

F e l h í v á s s a l  f o r d u l u n k  

Somogy megye valamennyi önkormányzatához, intézményeihez, a falusi 

vendégfogadókhoz, civil szervezetekhez, vadásztársaságokhoz, 

horgászegyesületekhez, vendéglátóipari iskolák fiatal tehetséges diákjaihoz, baráti 

társaságokhoz, hogy mutassák be gasztronómiai tudásukat, osszák meg velünk a 

régi / vagy új kipróbált receptjeiket, hogy egy játékos verseny keretén belül 

eldönthessük, melyik közösség versenyzői készítik el a legízletesebb ételeket, 

amely a Somogy megye asztalának koronája lehet.  

A versenyző csapatok mellett  a várjuk a településekről érkező azokat a 

vendégeket is,  önkormányzati kollegákat, akik ugyan nem versenyeznek, de 

szívesen drukkolnak csapatuknak és egy kellemes napot eltöltenek nálunk.  



 

A versenyek helyszíne: Nagyszakácsi Szakácsudvar 

Nevezési feltételek:  

• Főzőverseny:  

• A versenyző csapatok 3 fővel indulhatnak, szabadtűzön, bográcsban vagy 

kemencében sült ételekkel. 

• 5 kóstolóadagot a zsűri számára kell biztosítani, akik folyamatosan 

követik a versenyzők munkáját.  Értékelik a bemutatott ételek ízei 

mellett a tálalás szépségét is.  

• A zsűrizésre 16 órától kerül sor, eredményhirdetés 18 órakor a Borudvar 

Színpadán lesz. 

•  Ezen kívül kérjük a csapatokat, hogy nyújtsanak lehetőséget a többi 

résztvevő és meghívott vendégeink számára, hogy megkóstolhassuk 

együtt a nap folyamán elkészült ételeket (Kb. 15 adag ételt várunk. )                 

Így mindannyian  megismerhetjük                                                 

Somogyország idei legfinomabb „koronás” ételét” is.    

• Örömmel vennénk, ha a csapatok a rendezvény során az érdeklődő 

közönséget is megkínálnák az elkészült ételeikből.   

Díjazás 

• A verseny abszolút győztese                          Diploma, serleg, ajándék 

• A versenyszámok I-III. helyezettjei részére    Diploma, serleg, ajándék 

•  Minden induló részére                                  Emléklap 

• Különdíjak a szponzorok felajánlásában 

 

• Pogácsasütő-verseny  

• Maximum 3 fős csapatok vagy egyéni versenyzők nevezését várjuk.  

Bármilyen jellegű és ízesítésű pogácsával lehet- akár többfélével is - 

indulni a versenyen, amelyből egy tepsivel kell a zsűri elé tálalni.  

Közönségszavazat                                                                                      

Gondoljunk a kíváncsiskodó érdeklődő vendégekre, kóstoltassuk meg őket! 



A közönség is szavazhat ebben az évben az általa legfinomabbnak ítélt 

pogácsára! 

A verseny 10 órakor a megnyitó után indul.  

3,   Pogácsaszaggató verseny 

Egyéni verseny, amelyben egységes mennyiségű pogácsatésztából, egységes 

szaggatóval,  egységnyi idő alatt minél több pogácsa kiszaggatása a feladat.     

Versenyeinkre a Nevezési határidő: 2017. július 31.  

 Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet. 

                     További feltételek 

•  Kérjük, hogy minden csapat hozza magával  a versenyzők egészségügyi 

könyveit. 

• Nevezési feltétel a Nevezési lap leadása  és a készített étel/ pogácsa 

receptjének leadása.  

• Az alapanyagok származását igazoló dokumentumokat ( pl. számla ) a 

csapatok hozzák magukkal.  

 

A szervezők biztosítják 

• A fedett főzőhelyet, munkaasztalt a főzéshez szükséges fát, a fűtött 

kemencét és  ivóvíz minőségű folyóvizet.   

A csapatoknak kell gondoskodniuk 

• az alapanyagokról 

• a főzéshez szükséges eszközökről 

• a tálaláshoz szükséges eszközökről 

• a kóstoltatáshoz szükséges eszközökről 
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