
FŐZŐVERSENY A NAGYRÉDEI SZÜRETINAPOKON 

(2017. szeptember 23.) 

”LEVESEK” 

 

 

Az idei főzőverseny témája: ”Levesek”  
A levesről általában az jut eszünkbe, hogy forró és gőzölög. A magyar ember étkezésében 
kiemelkedően fontos szerepet játszik, amelyből igen nagy a kínálat az alapanyagok és az elkészítési 
módok terén egyaránt. Közülük is első helyen áll a húsleves, amely készülhet baromfi-, sertés- és 
marhahúsból. A levesbe való tészták közül a csigatészta a legnépszerűbb. A magyar levesek sorában 
kiemelkedő helyet foglal el a halászlé, amely különböző fajtájú halak, burgonya, zöld és vörös paprika 
gazdag keveréke (szegedi halászlé, bajai halászlé, balatoni halászlé), az egytálétel jellegű, laktató 
gulyásleves, bableves (Jókai-bableves) és a palócleves, vagy a könnyebb gyümölcslevesek között a 
hideg meggyleves; a savanyú levesek közül a cibere- és a káposztaleves. A levesek egy részét 
rántással sűrítik; ez az elkészítési mód jószerint csak a magyar konyhára jellemző.  
Ennek értelémben a verseny keretein belül bármilyen leves elkészíthető!  

Barátságos versengésre hívjuk Önöket! Várjuk a helyi és környékbeli civil csoportokat, településeket,  
baráti közösségeket a Nagyrédei Szüreti Napok keretében megrendezésre kerülő főzőversenyre, 
melynek helyszíne a Művelődési Ház körüli rendezvény tér.  

Csak a helyben elkészített ételeket zsűrizzük, melyekhez recept van csatolva! A nyersanyagról, az 
elkészítés eszközeiről, tálalásról a versenyzők gondoskodnak. A főzőhelyek elfoglalása (sörgarnitúra 
átvétele) 7:00-8:30 között, a hivatalos verseny és az élőzene 9:00-kor kezdődik. A zsűri 12:00-tól 
kezdi az ételek értékelését, folyamatos ellenőrzés mellett. Aki nem készül el időben és nem adja le 
tányérját, annak ételét a zsűri nem tudja értékelni. Az eredményhirdetés várhatóan 15:00 órakor kerül 
sor. Parkolásra a Szüreti Napok rendezvény kijelölt parkolóhelyein lesz majd lehetőség, a Főzőverseny 
területét gépjárművel kipakolás után el kell hagyni! 

Az alapanyagok csak nyersen érkezhetnek a főzés helyszínére. A versenyen való indulás alapfeltétele 
a közegészségügyi szabályok betartása. Ebben döntő szerepet kap az alapanyagok kifogástalan 
minősége, hűtése, tárolása, a tisztaság, a megfelelő ruházat, melyről az indulók maguk gondoskodnak.  

Jelentkezni, érdeklődni lehet a muvelodesihaz@nagyrede.hu e-mail címen, illetve a 06/37/573-026 
telefonszámon. Nevezési határidő szeptember 15. Nevezési díj nincs, a főzéshez szükséges 
anyagokról kellékekről minden csapatnak gondoskodni kell. A korábbi évekhez hasonlóan tűzifát, 
tűzteret és 1 db sörgarnitúrát biztosítunk a csapatok részére. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a csapatoknak eredményes szereplést, a kóstolóknak finom 
ételeket, valamennyi résztvevőnek kellemes szórakozást kívánunk! 

FONTOS! 

A főzőverseny helyszínéről 13:30-15:00-ig gépjárművel nem lehet távozni a Szüreti Felvonuláshoz 
szükséges útlezárás miatt! 


