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15. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 

 
2018. szeptember 7-8. 

 
FŐZŐVERSENY KIÍRÁS 

 
A főzőversenyt az alábbi kategóriákban hirdetjük meg: 

 Dödölle, mint főétel: Hagyományos, klasszikus recept szerint elkészített 
és tálalt főétel 

 Dödölle, mint köret: A dödöllét a hozzá párosított étellel kell a zsűri 
számára felkínálni. A zsűri értékelése ebben a kategóriában az ételek 
összhangjára irányul. 

 Borkorcsolya – borajánlóval: Édes, vagy sós falatka, amelyet a 
rendezvényen jelenlévő borászatok borával, illetve annak megjelölésével 
kell  párosítani.  
 

A versenyre jelentkező csapatoknak a szervezők által biztosított burgonya 
felhasználásával kell valamelyik dödölle kategóriában részt venniük! A 
„Borkorcsolya - borajánlóval” kategóriában önállóan nem lehet indulni, csak a 
dödölle versenyszámok kiegészítéseként. A csapatoknak kategóriánként 10 adag 
ételt kötelező elkészíteni!  
 
A zsűrizési és értékelési rendszere a következőképpen fog történni: 

 A főzőcsapatok a versenyben kategóriánként, egy-egy ételt nevezhetnek! 
 A verseny végén a kategóriákat összegzi a zsűri, és az előre meghatározott 

pontrendszer alapján arany, ezüst és bronz fokozattal, illetve oklevéllel 
díjazza. 
Aki nem éri el a legalacsonyabb pontszámot, oklevélben részesül. 
Általában a versenyeken az a tapasztalat, hogy a versenyzők jó része 
teljesíti a minimum szintet, ezáltal valamelyik fokozatot el is nyeri. 

 Az ételek otthon és a helyszínen egyaránt elkészíthetők, azonban 
szeretnénk, ha minél több csapat élne a helyszíni főzés lehetőségével. 
 

Egyéb információk: 
 
Főzőcsapatok biztosítják: 

- 3 fős csapatot (a díjazáskor is ezt a létszámot vesszük figyelembe). 
- Nevezéskor kérjük elküldeni az elkészítendő ételek pontos leírását 
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receptek formájában, 10 fő részére, anyaghányaddal együtt. 
- Főző- és sütőedények, alapanyagok, tálalóedények, dekoráció, az ételek 

elfogyasztására alkalmas ülőhelyet (asztalok, padok)  
- Érvényes és szabványos gázpalackot, illetve érvényes tűzoltó készüléket!  
- Az egészségügyi előírásoknak megfelelően fejkendőt vagy sapkát, 

amelynek viselése a verseny ideje alatt kötelező.  
- A csapattagoknak rendelkeznie kell az ÁNTSZ előírásának megfelelően 

egészségügyi könyvvel, vagy igazolással, amelyet a háziorvosa állít ki. 
 
Szervező biztosítja: 

- Kijelölt főzőhelyet 
- A versenyhez szükséges burgonyát 
- Vízvételi lehetőséget 
- Hulladékgyűjtő edényt, illetve annak folyamatos ürítését  
- Mobil WC-t 
- 3-5 tagú zsűrit 
- Csapatonként 1db 3x3m-es sátort  
- 1 sörpad garnitúrát (asztal + 2 pad) 
- Az ételek értékesítéshez szükséges bónt 
- Zenei és egyéb kísérő programot a fesztivál területén, illetve azokhoz 

szükséges teljes infrastruktúrát 
- A fesztiválhoz szükséges hatósági engedélyeket 
- A rendezvény látogatottságához szükséges marketing tevékenységet, 

eszközöket 
- Verseny díjazását 
- Áramvételi lehetőséget a helyszín adottságai miatt nem áll módunkban 

biztosítani! 
 
A verseny napján 6.30-9.00 óráig kell a helyszínen megjelenni és a rendezőknél 
jelentkezni, akik további információkkal látják el a versenyzőket, illetve az 
előzetesen kisorsolt helyszín megmutatják. (9 óra után már nem lehet 
gépjárművel megközelíteni a főzőverseny színhelyét.) 
 
A főzőverseny ünnepélyes megnyitójára 10:00 órakor kerül sor. 
 
A zsűri az ünnepélyes megnyitót követően részletes tájékoztatást nyújt a 
versenyzőknek a zsűrizés menetéről. Nagyon fontos, hogy ekkor minden 
csapatból 1-1 fő megjelenjen a zsűri által tartott tájékoztatón, a szakmai bírálók 
sátránál! 
 
Az értékelés 12.00 órától kezdődik és a főzőverseny várhatóan 15.00 órakor 
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fejeződik be. Az eredményhirdetés végéig a csapatoknak a főzőhelyszínt nem 
szabad elhagyni, megszüntetni, elpakolni. 
 Az ünnepélyes eredményhirdetésre terveink szerint 17:00 órakor kerül sor a 
színpadon. 
A zsűri neves hazai szakemberekből áll, akik – a versenykiírásnak megfelelően – 
pontrendszerben értékelnek. Folytatódik a mozgó zsűrizés, amely szerint a 
verseny egész ideje alatt 2 zsűritag a versenyzők között tevékenykedik. Ily 
módon is szeretnénk közvetlenebbé tenni a zsűri és a versenyzők kapcsolatát. 
A zsűri döntése megfellebbezhetetlen. 
Kérjük a csapatokat, hogy a szervezők részére igény esetén, reprezentációs 
célból 3 adag versenybe nevezett ételt szíveskedjenek biztosítani! 
A versenyre nevezett ételek értékesítése a szervezők által biztosított bón 
ellenében lehetséges.  
A szervezők előzetes bejelentés és egyeztetés alapján lehetőséget adnak a 
versenytől eltérő ételek jogszabályban előírt módon történő értékesítésére is 
saját felelősségre. Az egyéb ételek árusításához a szervezők előzetes 
hozzájárulása szükséges. Az ilyen jellegű igényt a nevezési lappal együtt kell 
benyújtani a termék megjelöléssel. A szervezők fenntartják a jogot a dödödölle 
versenytől eltérő termékek értékesítésének megtiltására.  
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző csapatok elfogadják a 
versenykiírás feltételeit, és a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva visszajuttatják a 
szervezőkhöz az “élelmiszerbiztonsági garancia lap” aláírásával együtt. A 
részvétel feltétele a helyszínen az érvényes egészségügyi, valamint tűzbiztonsági 
feltételek megléte.  
 
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. 
 
Jelentkezési határidő: 
2018. augusztus 6. (hétfő) 
 
Jelentkezés: 
A jelentkezési lapokat a következő címek valamelyikére lehet eljuttatni 
személyesen, vagy elektronikusan: 
 E-mail: konturplusz@gmail.com 
 Személyesen: Tourinform Iroda Nagykanizsa, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet 

tér 21. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fesztivál területére maxmimum 30 csapat 
jelentkezését tudunk befogani a jelentkezés sorrendjében! 
 
Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat 
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A nevezési díjat átutalással az alábbi számlaszámra kérjük befizetni: 18400010-
10000513-10148617 
Jelentkezést, csak nevezési díj befizetését követően tudunk elfogadni! 
 
Díjazás 
Pontrendszer alapján a csapatoknak arany, ezüst és bronz fokozatú oklevelet, 
illetve a helyezésnek megfelelő díjakat adunk át. A helyezést el nem érő 
csapatok oklevélben részesülnek. 
 
A “DÖDÖLLE, MINT FŐÉTEL” és “DÖDÖLLE, MINT KÖRET” 
„BORKORCSOLYA-BORAJÁNLÓVAL” kategóriákban az a csapat nyeri 
meg a versenyt, amelyik a legmagasabb pontszámot éri el. Az ő jutalmuk egy-
egy serleg lesz. A „DÖDÖLLE, MINT FŐÉTEL” kategória kategória nyertese 
a dödölle vándor trófeát is megkapja. 
 
Idén is meghirdetjük a “Legszebb főzőhelyért járó” díjat, amelynek nyertese 
szintén egy serleget kap jutalmul. 

 
 

 
 


