
       
TÁJÉKOZTATÓ 

      
                                 NÉPI ÍZEK FESZTIVÁLJA 

 

Közeledik az „NÉPI ÍZEK FESZTIVÁLJA” című nagyszabású rendezvényünk, mely 2020. 

augusztus 15-16-án kerül megrendezésre Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdőn, a Sóstói 

Falumúzeumban.  

A rendezvényre jelentkező versenyző csapatoknak az első napon van lehetőségük 

bemutatkozni és ételeikkel (Töltike, töltöttkáposzta és egyéb népi gasztronómiára jellemző 

étel) és sátraikkal a városlakókat és természetesen a zsűrit elkápráztatni. 

 

Szervezetünk egységesen a következőket tudja biztosítani minden csapat részére: 

- 1 db 3x3 m méretű egységes rendezvény sátor  

- 2 db sörpad garnitúra (2 asztal, 4 lóca)  

- a teljes infrastruktúra (víz, elektromos áram) 

- hatósági engedélyek 

- Ételminta vételéhez szükséges eszközök, jogszabályban előírt tárolás 

- szemeteszsákok, kukák (azok folyamatos cseréjét is biztosítjuk) 

 

A csapatok maguknak biztosítják: 

      -   minden, a főzéshez és tálaláshoz szükséges gépet és eszközt munkaasztalokat 

       -  a sátor ill. a környezetük dekorációját 

       -  a csapatot reklámozó kifüggeszthető táblát vagy feliratot (saját design) 

       -  a csapat tagjainak lehetőleg egységes munkaruha 

       -  védőruházatát (pl. gumikesztyű a tálaláshoz) 

       -  tűzoltó készüléket 

       - a talaj védelmére szolgáló megfelelő takaró eszközt (rongyszőnyeg, műfű, 

gumiszőnyeg, pokróc stb.) 

       -  nyomáscsökkentővel ellátott gázpalack használható 

       -  a HACCP –szerint előírt higiénia betartásához szükséges felszerelést 

       - A vírus miatti érvényben lévő aktuális rendelet betartása  

       -  kifüggeszthető ártábla 

                                                               

Az ételeket a közönség az egyesület által árusításra kerülő kóstoló jegyre kaphatják kb.10 

órától folyamatosan 16 óráig. A kóstolójegy egységesen 300.- Ft / db áron kerül kibocsájtásra. 

A csapat által elkészítésre kerülő étel árát úgy kell kialakítani, hogy az 300.- Ft, 600.-Ft, 

maximum 900.- Ft egységáron legyen, melyhez egy látható helyre kifüggesztett ártáblát 

(NAV követelmény) Önöknek kell elkészíteni. Étel csak kóstolójegy ellenében szolgálható ki.   

 

- A versenybe Töltött káposztával, Töltikével, valamint egyéb népi gasztronómia 

ízeit is bemutató/tájjellegű étellel lehet nevezni.  



- A rendezvényre érkező csapatoktól elvárt legkevesebb 100 adag Töltött káposzta 

vagy Töltike és 100 adag egyéb étel elkészítése. 

- Nevezési díj nincs. 

- Az elkészült ételeket a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szervezetének 

szakavatott zsűrije értékeli 

 

A FŐZŐVERSENY értékelése 2 kategóriában történik. 

1. Töltike - Töltött káposzta 

2. Egyéb népi étel 

 

A Vándorserleg a fesztivál jellegéből adódóan Töltike – Töltött káposzta kategóriában kerül 

kiadásra.  

Mindkét kategóriában az első 3 helyezett díszserleget és emléklapot kap, valamint különdíjak 

kiadását is tervezünk átadni. 

 

ELSZÁMOLÁS: 

 

- A kóstolójegyek értékesítéséből a csapatok 60-40 % arányban részesülnek. Az 

értékesítés 60 % -a marad a résztvevő csapatoknál, 40 % -a szervezési költségek 

biztosítását fedezi, mely az alábbiak szerint valósul meg. 

 

1. - készpénzfizetési számlát állítanak ki az egyesület részére 

2.- a nyersanyag beszerzésekről a számlákat is az egyesület nevére íratják 

 

 

Számlázási címünk: 

 

SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI 

GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET 

4405 NYÍREGYHÁZA, MÍVES U. 19. 

 

A beszedett kóstolójegyek alapján az elszámolás a főzőcsapatokkal még a 

rendezvény napján megtörténik. 

 

 

Kérjük, mihamarabb szíveskedjenek eljuttatni hozzánk az Önök által elkészítésre kerülő étel 

(ek) megnevezését, a lefőzendő étel adagszámát és1 adag tervezett eladási árát, a mellékelt 

jelentkezési lapon a strkatalin@gmail.com e-mail címre 2020. július 30 -ig. 

A nap programjáról későbbiekben a médiából tájékozódhatnak!  

 

Minden résztvevőt szeretettel várunk! 

 

Nyíregyháza,2020. június 15. 

 

További információk beszerezhetők: 

 

Tóthné Medved Zsuzsanna                                 Strankula Katalin 

     Sz.Sz.B.Megyei Elnök                                                      Sz.Sz.B. Megyei Titkár         

          06-30/62-55-901                                                06-20/441-9266 
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