VI. LYC Családi Nap és Főzőverseny
2018. augusztus 11. (szombat)
Szeretettel meghívjuk kedves vendégeinket, a Laguna Yacht Club bérlőit, a BS-Fűzfő Vitorlás Klub, a
Balatonfűzfői Horgász Egyesület, a Magyar Szörf Akadémia és a balatonfűzfői civil szervezetek tagjait,
családtagokat, barátokat az V. LYC Családi Nap és Főzőversenyre.
Ezt a rendezvényt hagyományteremtő céllal, a gasztronómia népszerűsítése, gazdagítása céljából és nem
utolsó sorban egy családias, hangulatos nap közös eltöltése érdekében keltettük életre.

SZABADTÉRI BOGRÁCSOS
FŐZŐVERSENY
A készülő egytál ételek szabadon választhatók. Az alapanyagokat a helyszínen kell előkészíteni, az ételt,
esetleg köretet teljes egészében a helyszínen kell elkészíteni.
A versenynapon kóstolójegyet árusítanak a szervezők, mivel a csapatok részére nevezési díj nincs, legalább
15 kóstolójegy beváltására kötelezettek. A kóstoltatás mértéke kóstolójegyenként fél ill. negyed adag étel.
Kérjük az első adagot a zsűri rendelkezésére bocsájtani elbírálásra.
A verseny helye és ideje:
A verseny kezdete:
A verseny befejezése:
Nevezni lehet:
Kóstolójegy vásárlása:
Jelentkezési határidő:

Laguna Yacht Club, 2018. augusztus 11. szombat
1100 óra
1500 óra
egyénileg, illetve legfeljebb 5 fős csapatban
a klubházban 1030 és 1400 óra között;
az 500 Ft-os ételjegy fél adag étel kóstolójára jogosít.
2018. augusztus 11.

Az előzetes jelentkezés leadására a nemeth.eniko@bsfuzfo.hu, illetve a +36-30/462-9143 (Németh Enikő)
telefonszámon van lehetőség, melyre feltétlen szükség van, hogy a megfelelő számú főzőhelyet ki tudjuk
alakítani.
Jelentkezés során a következő adatokat szükséges megadni:
A csapat és a csapatkapitány neve,
várható létszám, elérhetőségek (tel., e-mail), az elkészítendő étel neve.
Nevezés:
2018. augusztus 11. szombat, 900 – 1030 óra között.
Mit biztosítanak ehhez a rendezők?
Kijelölt főzőhelyet, a főzéshez megfelelő mennyiségű, előkészített tűzifát, melynek igényéről jelentkezéskor
értesítsék a szervezőket. Főzőhelyenként egy db 8 személyes asztalt két db paddal, ivóvíz vételi lehetőséget,
hulladék tárolókat, kóstolóadaghoz tányért és evőeszközt. Szakértő zsűrit, az első három helyezettnek díjakat.
Mit biztosítanak a versenyző csapatok?
A főzéshez szükséges alapanyagot, fűszereket, bográcsot, háromlábat, üstöt, üstházat a főzéshez szükséges
konyhai eszközöket. Amennyiben gázzal szeretnének főzni, gázégőt, gázpalackot. Kötény és védősapka,
melynek használata a verseny során kötelező. Terítőt, asztali díszeket stb. az asztalok otthonosabbá tételéhez.
A versennyel és a zsűrizéssel kapcsolatos egyéb információk a verseny kezdete előtt kerülnek ismertetésre.

MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL!
JÓ VERSENYZÉST, VIDÁM, HANGULATOS NAPOT KÍVÁNUNK!
RENDEZŐSÉG

