Kolbászfesztivál 2016. november 12.

A Fesztivál fő célja: A kolbásztöltési hagyományok felelevenítése.
Helyszín: AJKA KRISTÁLY SE sportpálya 8400, AJKA Szent István u. 130
Kapunyitás:
Zárás:

8:30
17:00

Lebonyolítás, menetrend.
Minden nevezett csapat 10 kg előre elkészített kolbászhúst és hozzá a töltéshez belet kap. Ezt
a húst 10.00 és 12.00 között kolbásztöltésre előkészítik, saját ízlésnek megfelelően
befűszerezik és hagyományos kézi, tekerős töltővel bélbe töltik. Az elkészített kolbászból 3050 cm-es darabot középen megcsavarva, megsütve a zsűri rendelkezésére bocsát az
elbíráláshoz.
Az udvaron felállított tárcsákon a csapatoknak lehetősége van a kolbászt megsütni és a
helyszínen elfogyasztani. Természetesen a megtöltött kolbász a csapatoké azt a helyszínről
elszállíthatják.
A töltéshez használt eszközök elmosására lehetőség van üstökben melegített víz segítségével.
Nevezés, jelentkezés: Nevezési díj: 25.000 Ft/csapat
Jelentkezés módja: Telefonon:

Geri Gyula

+36 30 601 1327

Bolla Tamás

+36 70 457 9189

Csendes Róbert

+36 30 301 7548

Trieber Ágnes

+36 30 544 0625

Németh Ferenc

+36 30 402 8047

Kalló Imre

+36 30 221 6235

Rédling Zsolt

+36 20 263 6627

E-mail: tosokberendert@gmail.com
Minden nevezéshez a következő szükséges
Csapatvezető neve…………………………..
Csapatvezető címe…………………………..
Csapatvezető telefonszáma……………..
Csapatvezető e-mail címe………………..

A nevezési díj befizetése:
Számlára utalással: Előzetes jelentkezés, regisztráció után
BUDAPEST BANK

: 10101133-84815300-01004006

megjegyzés rovatba: Kolbászfesztivál 2016 xy csapat
Személyesen, átvételi elismervény ellenében:
Csendesné Bosits Éva +36 30 222 0872
Minden nevezési díj ellenében a csapat egy húsátvételre jogosító nyilatkozatot kap,
amellyel az előkészített húst átvehetik a helyszínen.
Szolgáltatások, műsor egyéb lehetőségek
A felállított színpadon 9.00-tól 17.00-ig különböző az alkalomhoz leginkább illő zenészek
műsort adnak.
Kitelepült vendéglátósok a kilátogató vagy a versenyben résztvevő csapatok ellátásáról
gondoskodnak.
A verseny
Minden csapat számára biztosított lesz a helyszínen egy sörpad garnitúra. Gyakorlatilag
semmi más. (a húson, bélen kívül). Az egyenlő induló feltételek után a zsűri a következőket
fogja pontozni. (A zsűri körbejár a rendezvény elindulását követően.)
1. A csapat helyszínének minél autentikusabb kialakítása, díszítése.
2. A csapat alkalomhoz való egységes öltözéke. (van-e olyan ruhadarab, kiegészítő,
amely minden csapattagon megtalálható. Jól azonosítható-e a csapat neve a
kinézetükkel)
3. A kolbász milyensége. (íze, színe, formája…stb.) A leadott 30-50 cm-es darabnak
illetve a teknőbe, húsos ládába elhelyezettnek.
4. a csapat töltés közbeni munkáját, a folyamat szakszerűségét.
Minden csapatnak hoznia kell!
Teknőt, vagy húsos ládát, fűszereket, kézi darálót, kézi töltőt.
Legalább 2 vágódeszkát a sörpadok óvására
Elektromos eszközök használata nem megengedett a töltés során.
Törlő ruhákat, papírtörlőt, a töltőhelyszín „díszítéséhez” anyagokat.
A verseny végeztével minden csapatnak a sörpad garnitúrát eredeti tiszta állapotában kell, a
helyszínen hagynia.

Fesztiválprogram:
9.55

Megnyitó

10.00-12.00

Kolbásztöltés

12.00-17.00 Töltést követő Fesztivál a csapatok részvételével. Kolbászsütés, zsűrizés,
eredményhirdetés. Lehetőség lesz kolbász és pecsenye fogyasztásra, pálinka és bor
kóstolásra.
17.00

Fesztiválzárás

Színpadi Programok
Csorba Tamás tangoharmonika
Angermayer Tibor tangoharmonika
Rajbizli zenekar
Dj. Antony Stif
Táncos fiúk
Mosdók
A helyszínen az illemhely használatra a Kristály pálya öltözőjében lesz lehetőség. Feladatok,
felelősök, akikhez fordulni lehet a kérdésekkel

Mindenkinek jókedvet, keménykolbászt kívánunk!

Szervezők

