
 

 IV. Sör és Csülök  

Fesztivál UPDATE  

2019.09.07. 

Tervezett program 

9.00-17.00 Vaskakas Sörmustra—Kézműves Sörök és pálinka kóstoló a LIMA PUB 

jóvoltából  

9.00  Érkezés 

9.30-ig Gyülekező, főzőhelyek elfoglalása, program ismertetése 

10.00  Friday Band koncert 

11.00 Csapatok bemutatkozása— közreműködik a Friday Band 

12.00-14.00 Főzés— Bográcsozás és Street Food kategóriában  

14.15  Ételek bemutatása, zsűrizés 

14.00  Gyere Mulassunk—Csocsesz koncert  

15.30  Eredményhirdetés 

A nap folyamán kemencés kenyérlángos vásárolható!  

Tájékoztató: 

Amit az MH RKKK biztosít:  

- kialakított főzőhelyszín 

- korlátozott számban elektromos hálózatra csatlakozási lehetőség  

Amit a csapatoknak kell hozni: 

- Az étel elkészítéséhez szükséges eszközök, alapanyagok.  

(bogrács, grill, kemence, gázpalack, gázrózsa, vizes edény, főzőkanál, vágódeszka, 

kés, evőeszköz, hús-csülök, kenyér, savanyúság, fűszerek) 

Szabályok:  

 A szervezők által kijelölt főzőhelyeket 2019. szeptember 7-én 10.30-ig el kell 

foglalni. 

  A főzőversenyre két kategóriában lehet nevezni Bográcsétel és, vagy Street 

Food fogás.  

 Street Food kategóriába nevezni—Hot-dog, Hamburger, Toast, Gyros jellegű 

étellel lehet. 

 A főzés során a csapatok saját eszközökkel készítik el a csülkös ételt.  

 Minden csapat maga hozza az alapanyagokat. 



 

 Előre pácolt húst kizárólag Street Food kategóriában lehet felhasználni, az 

ételnek a pácoláson kívül teljesen itt kell elkészülnie.  

 Mind a bográcsos mind a Street Food ételnek csülökből kell készülnie. Az 

alapanyagokat a zsűritagok a főzés megkezdése előtt ellenőrzik.  

 A csapatokat a csapatkapitányok mutatják be. A bemutatkozást színesíteni lehet: 

bevonuló zenével, csapatinduló készítésével, egységes öltözékkel, valamint a 

főzőhelyek díszítésével, melyet külön díjazunk. 

 Csapatlétszám 3-5 fő/csapat  

 A részvétel térítésmentes!  

 

Díjazás: Mindkét kategóriában a főzőverseny I-II-III. helyezettje kerül díjazásra, a résztvevők 

emléklapot és ajándékcsomagot kapnak. 

Különdíj: A legkreatívabb csapat 

 

Jelentkezés, a mellékelt jelentkezési lapon, melyet 2019. augusztus 27-ig kérjük 

visszaküldeni az mhrkkk.rendezveny@mil.hu email címre. 

Helyszín: Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ. 

Cím: 8172, Balatonakarattya, Tompa Mihály u. 1. 

További információ: 02-32-1226; 06-88/543-032-os telefonszámon. 

 

Minden Kedves Résztvevőt, Vendéget sok szeretettel várunk! 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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