2010 junius 5.
Monor Strázsahegy
Bajcsy Zs. E. u. vége, Téglagyári pincék
GPS: 47° 21’ 37’’ 19° 27’ 35’’
www.strazsaborrend.hu

A Monor Környéki Strázsa Borrend negyedik alkalommal meghirdeti sütı-fızı
fesztiválját, amelyet ebben az évben is a Strázsahegyi Tekerı Amatır Terep
Kerékpárversennyel azonos helyszínen rendez meg. Fızni a pincék között és a
Bacchus téren egyaránt lehet.
Jöjjön el Ön is, itt az idı, hogy bemutassa a finom étkek elkészítésében való
jártasságát a nagyközönségnek és a szakavatott zsőrinek! Rendezvényünk nem
verseny hanem egy fesztivál, így a neves szakemberekbıl álló zsőri általában
értékeli az ételeket és adja át a részvételt tanúsító oklevelet és a vándordíjat.
Kérjük ne csak sütı-fızıtudományát, hanem családját és barátait is hozza
magával, hogy ezen a szépnek ígérkezı, hangulatos helyen megrendezett
verseny egy igazi családi nap lehessen.
Jelentkezési feltételek:
• Csak amatır kukták jelentkezését várjuk
• Sütni - fızni hagyományos főtıanyaggal, bármiben lehet
o Kemencében
o Bográcsban
o Cserépedényben
o Grillrácson
o Tárcsán
• Sütni - fızni minimum 25 fıre kell, ebbıl 15 adagot kóstoltatásra kell
felajánlani.

• A fızés hozzávalóiról, kellékeirıl és a hozzáillı kínáló borról a jelentkezı
gondoskodik
• Tüzelıanyagot a szervezık biztosítanak
• Az étel receptjét, név és lakcím megadásával a jelentkezınek a
jelentkezéssel együtt le kell adnia, amelyet a Szerzı nevének
megjelölésével a Borrend honlapján közreadunk.
Jelentkezés módja és határideje:
• 2010 május 10-junius 3. között, az alábbi módon
o Faxon: a +3629- 619201 számon
o Email-ben: a kerbor@monornet.hu címen
o Levélben : a 2200 Monor József A. u. 11. címre
o A fesztivál napján a helyszínen 08-09 óra között, helyszíni nevezés
esetén a nevezési díj 1500 Ft.
Program:
• 08-10 óra regisztráció
• 10-13 óra fızés, a fızés lezárása 13 órakor
• 13-14 óra az ételek zsőrizése
• zsőri az ételeket, a készítés körülményeit már a készítésük során
megtekinti
• az elkészült ételek értékelése és az oklevelek átadása, a kerékpárverseny
eredményhirdetését követıen a színpadon.

További információk:

Tóthné Fiel Mariann +3630-9968485
www.strazsaborrend.hu honlapon

Indulási kategóriák: leves, sült étel, szaftos étel, desszert
Elismerések: (kategória elismerés minimum két induló esetén adható ki)
• legízletesebb leves
• legízletesebb szaftos étel
• legízletesebb sült étel
• legízletesebb desszert
• legszebben tálalt étel
• legjobb fızı csapat vándordíja
A programváltoztatás jogát fenn tartjuk!

Rendezıség

