
 

 

 

 

 

NEVEZÉSI LAP 

 

Név (csapat név ):  ……………………………………………………………………………………………………….................. 

Cím:  ………………………………………………………………………………………………................................................ 

Pontos elérhetőség, telefon: ………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail cím:  …………………………………………………………………….................................................................. 

Információk: 
 

 A főzéshez szükséges alapanyagokat az önkormányzat biztosítja.  
A mellékletben szerepelnek a tudnivalók. 

 

 A főzőverseny (Iskola tér 2.- iskolaudvar) helyszínére érkezés ideje: 2016. május 21. 
szombat 7 órától.  

 

 A zsűrinek 12 órakor kell átadni 2 adag ételt minősítésre a Közösségi Ház konyhájában. 
 

 A kiadagolás étkezési jegyek ellenében történik 12 órától. 
 

 Elszámolás a jegyekkel szombaton délután az iskolaudvar bejáratánál a jegypénztárnál. 
 

 A nevezők biztosítják az egyedi ízekhez szükséges fűszereket, a sátrak díszítését, az 
ételkészítéshez szükséges üstöt és tüzelőt. 

                                                                                                                                              
                                                                                                       ………………………………………………………… 

                                                                                                                             aláírás 

A jelentkezési lapok leadhatóak a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Közösségi Házban, 

e-mailen a muvhazratka@freemail.hu  címen, faxon a 47/374-001-es számon. 

Leadási határidő: 2016. május 6. 13 óra.  

Amennyiben a főzőhelyek hamarabb elfogynak, a nevezést lezárjuk.  
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Információk a főzőcsapatoknak 
 

1 csapat 1 üstben 200 tölteléket készít, 100 adag ételt. 
 
Nyersanyagok beszerzése 
Két lehetőség közül lehet választani: 
 
      1. Az önkormányzat beszerzi a hozzávalókat, és azokat pénteken délután (május 20-án)  
     14- 15 óráig a konyhán át lehet venni. (Óvoda, Széchenyi tér) 
 
Csapatonként kiosztott nyersanyag:  
18   kg      darált sertés hús                        
  1   kg gersli    
10   fej káposzta  ( ez némileg változhat a káposzta minősége miatt)  
10   kg savanyú káposzta 
 0.5 kg só    
  3   cs. bors    
40   dkg fokhagyma 
  3   fej  hagyma     
Az egyedi ízesítéshez szükséges nyersanyagokat mindenki magának biztosítja. 
 

 2. Aki nem kéri a nyersanyagot, vagy valamelyik összetevőjét, hanem maga szeretné 
megvásárolni,(mert például nem rátkai lakos és szeretne előre készülni), erre is van lehetőség.   
 
Ebben az esetben a részletekről egyeztetni kell Pál Zoltánnéval (Tel.: 20/542/13-59). Aki saját maga 
szerez be alapanyagot, a fenti mennyiségeknek megfelelő számlát hozhat az önkormányzathoz.  
Számlázási cím: Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat 
                            3908 Rátka, Széchényi tér 1. 
 
Kérjük május 6-ig mindenki jelezze, hogy melyik lehetőséget választja! 

  
A pavilonokat  (2 db iskolapaddal és 2 db székkel) az önkormányzat előkészíti. A pavilonok sorsolás 
útján a megbeszélésen lesznek elosztva.  
A megbeszélés ideje: május 6. péntek 18 óra, a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Minden főzőcsapat biztosítson a pavilonjában tűzoltó készüléket. (34A, 183 B és C típusú készülék 
alkalmas). 
 
 

Köszönjük, hogy beneveznek a főzőversenyre, mindenkinek jó készülődést 

kívánunk! 

 


