
   MEGHÍVJUK AZ ORSZÁG VALAMENNYI F ZNI SZERET  EMBERÉT 
 

AZ ORSZÁGBAN EL SZÖR 
MEGRENDEZÉSRE KERÜL  SZABADTÉRI 

HÚSLEVES F Z VERSENYRE. 
 

Mivel a magyar gasztronómia és mi is a húslevest az ország kiemelt legjobb levesei 
közé soroljuk és igazi magyar ételnek nevezzük. 

    Igazán csak nálunk tudják (a magyaros szájíznek) megfelel en készíteni. 
Ne feledjük, hogy az igazán jól készült húslevest gyógyszerként is emlegették 

el deink, vagy a mai napig galambhúslevest visznek az- újszülött anyukájának-, 
mivel ezt tartják ilyenkor a legjobbnak.  

 
 

Versenykiírás: 
 
A verseny helye: Szentistván, Szabadidő park 
A verseny id pontja: 2018. június 2. szombat  8:00 
Jelentkezési határid : 2018. május 30. 
 

 A HÚSLEVES F Z VERSENY TERVEZETE:  
 

A húslevest bármilyen magukkal hozott nyersanyagból lehet készíteni. Kikötés 
azonban, hogy az eredeti húsleves készítését kövessék a versenyz k. 

Lehet f zni: Galamb, csirke, tyúk, fácán, fogoly, marhalábszár vagy egyéb 
marhahúsból, húsos karajcsontból, nyúlból (halból nem, az más kategória), egyéb 

ide ill  húsokból vagy húsos csontokból is készíthetik a levest. 
A zs ri a leves-készítés szakszer ségét és ízét értékeli. Itt hirdetjük meg a 

levesbetétek versenyét is, ami szorosan összetartozik a húslevessel. Legyen az 
töltelék,- tyúkfüle tészta,- házi csigatészta vagy egyéb más tájjelleg  készítmény, 

amit levesbetétként vagy közvetlenül vele tálalva adtak el deink. 
 A levesek tálalásakor 2 adagot kér a sz ri a hozzá ill  levesbetéttel. 

 
Különböz  települések és Szentistván lakosainak jelentkezését várjuk. Csapatokat, munkahelyi 
csoportokat, f zni szeret  háziasszonyokat és mindenkit -aki szereti a gasztronómiát,- (kérjük, hogy 
mesterszakácsok-képzett szakácsok ne jelentkezzenek a sportszer ség miatt, de szakmai tanácsokat 
adhatnak a csapatoknak. (A tev leges részvételt mell zzék!)  
Bármilyen létszámmal részt lehet venni, (Pl.= 2 f  f z  + 40 f  kísér .) de a várható létszámot kérjük, 
el re jelezzék! 
Nevezési díj: nincs. 
A versenyz k saját maguknak biztosítják a nyersanyagokat és a szükséges eszközöket is. 
Beleértve a bográcsot vagy más leves f z  alkalmatosságot, és az ahhoz szükséges tüzelési eszközt 
- gázpalack (ezt csak előírásnak megfelelően nyomáscsökkentővel lehet használni),  
- fa,  
- egyéb tüzelési alkalmatosságot. 
Díszterítéssel kell tálalni a levest, mint ahogyan a régi id kben a vasárnapi ebédnél volt szokás. 
 

 
 
 
 



 A rendez k a következ ket biztosítják: 
 
Korlátozott számban a jelentkezés id rendje szerint: PAVILONT, T ZIFÁT 
Az el készületi munkavégzéshez, valamint a kényelmes étkezés lebonyolításához minden csapat 
SÖRPAD GARNÍTÚRÁT kap. 
Ivóvíz, szakszer  szeméttárolás és illemhely.  
   
A verseny célja: hogy megismerkedjünk egymás tájjelleg  ételeivel, boraival és kultúrájával. Ezáltal is 
idegenforgalmi látogatottságunkat növeljük, és jól érezzük magunkat, valamint a nagyközönség számára 
átörökítsük mindazon népi hagyományokat amiket dédszüleinkt l tanultunk a gasztronómiában. 
 

A verseny leírása: 
 
Bárki aki nem szakképzett szakács jelentkezhet a versenyre (egyénileg vagy csapatonként maximum 2 f  
f zhet, a többiek kísér k, kisegít k, stb). 
Szentistván Szabadid  parkjának területén a résztvev k felállíthatnak egy magukkal hozott f z sátrat, 
/azok akiknek már nem jut a rendez k sátraiból/. A sátrakban egyúttal dekorációt esetleg terített asztalt 
prezentálhatnak a versenyz k- ezeket a zs ri jutalom- pontszámokkal díjazza. A hozott nyersanyagokból 
kb. minimum 10 adag (vagy amennyit szeretnének) Húslevest kell f zni a hozzá ill  levesbetéttel, akár a 
saját tájegységüknek megfelel en de húsleves jelleget meg kell tartania. Hozhatnak magukkal 
vendégeket is minél többet annál jobb de a jelenlev  néz k között is szét kell osztani legalább 5 adag 
ételt kóstolóként, hogy a néz közönség is megkóstolhassa az itt készült remekm veket. 
A zs ri az ország legnagyobb gasztronómiai szakembereib l áll. 
 
 

JELENTKEZÉS: 
 

A JELENTKEZÉSI LAP ELÉRHET  A SZENTISTVÁNI M VEL DÉSI HÁZBAN VAGY LETÖLTHET  
A KÖZÖSSÉGI OLDALÁRÓL: https://www.facebook.com/muvhazszentistvan/ 

 
A JELENTKEZÉS MÓDJA: 

E-MAILBEN ELKÜLDHETI A szkultinfo@szentistvan.hu címre 
VAGY SZEMÉLYESEN LEADHATJA A SZENTISTVÁNI M VEL DÉSI HÁZBAN (3418 SZENTISTVÁN, 

H SÖK TERE 2.) 
 
A zs ri a versenyz kt l 2 adag szépen tálalt levest az ételhez ill  levesbetéttel kér zs rizésre.  
A zs ri egész nap jelen van, a f zés menetét felügyeli, figyeli, hogy ki milyen gondossággal készíti el az 
ételt. 
Felügyeli a f zés higiéniai szabályait. 
A zs rizés 12.30-kor kezd dik 13.30-ig tart. 
 
A csapatok arany, ezüst és bronz érmeket, okleveleket valamint értékes díjakat vehetnek át a zs rit l. 
  
Terveink szerint az eredményhirdetés 14.00-kor lesz. 
 
Mindenkinek jó f zést és jó étvágyat kívánunk a remek ételekhez! 
 
 

Gasztronómiai szervez , zsűri elnök: Csetneki László 
valaszt6@freemail.hu 

 
 
 

          

mailto:szkultinfo@szentistvan.hu


V. SZENTISTVÁNI GASZTROKULTURÁLIS FESZTIVÁL 
2018. június 2-3. 

 

I. SZENTISTVÁNI SZABADTÉRI HÚSLEVES FŐZŐVERSENY 

JELENTKEZÉSI LAP 
2018. június 2. 

 

Szervező: SZKULTINFO Nonprofit Kft. 
Jele tkezési határidő: 2018. május 28. 

Nevezési díj nincs! 
Jelentkezés: - sze élyese : Művelődési Ház - Sze tistvá , Hősök tere . 

- levélben: SZKULTINFO Nonprofit Kft. 8 Sze tistvá , Hősök tere . 
  - faxon: 06-49 / 524-632 

  - e-mailben: szkultinfo@szentistvan.hu 

 

Jele tkező eve: __________________________________________________________ 

Jelentkező cí e: __________________________________________________________ 

Jele tkező telefo szá a: ____________________________________________________ 

Csapatok fantázianeve:  ____________________________________________________ 

Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni a versenykiírásban leírtak szerint: 
Tudo ásul vesze , hogy csapato ké t 2 fő főzhet,  
A résztvevők saját aguk go doskod ak a szükséges yersa yagokról és eszközökről! 

 

A it a re dező biztosít: 
Mi de  főző csapat ak egy sörsátor és egy sörpad garnitúra. 

 

Szentistván, 2018. __________________. 

 

     ___________________________ 

        jele tkező aláírása 

 

Részvételi feltételek: Kijelentem, hogy az általam hozott és elkészített ételek valamint a 

nyersanyagok nem ártalmasak az egészségre. A kínált ételeket eldobható, egyszer 

használatos edényekben tálalom, valamint az ide tartozó egészségügyi szabályokat 

betartom. Az általunk készített ételt nem árusítjuk, csak kóstoltatjuk. 

A kiállított tárgyakért, eszközökért a re dőrség felelősséget e  vállal! 

SZKULTINFO No profit Kft, 8 Sze tistvá , Hősök tere . 
Tel: 06-49 / 524-632 

Gasztro ó iai szervező, zsűri el ök: Cset eki László  - valaszt6@freemail.hu 


	A verseny helye: Szentistván, Szabadidő park

