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16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 
 

2019. szeptember 13-14. 
 

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS 
 

Nagykanizsa a Dödölle fővárosa! A nemzeti értéktárban szereplő kedvelt krumplis ételnek, a 
dödöllének nagy hagyománya van Zala megyében. Hasonló étkekkel az ország különböző 

tájegységein is találkozhatunk, azonban az eredeti dödölle Murafölde fővárosához, 
Nagykanizsához, illetve környezetéhez kötődik. Ezt a tájjellegű ételünket minél szélesebb 

körben igyekszünk bemutatni, színvonalas színpadi és egyéb produkciókkal ötvözve immáron 
16. alkalommal a "Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál" keretében. 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben is a KonTuRplusz 

Egyesületet bízta meg a rendezvény megszervezésével. Az egyesület célja a dödölle, és a 
magyar - elsősorban zalai – borok népszerűsítése, Nagykanizsa város idegenforgalmi 

vonzerejének növelése.  
 

Murafölde legnagyobb gasztronómiai fesztiváljának kiemelt programja a dödölle 
főzőverseny, amelynek gasztronómiai fővédnöke Borda Attila mesterszakács, az Első Magyar 

Fehérasztal Lovagrend tagja, az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel séfje. 
 

A 16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál helyszíne: Nagykanizsa, Erzsébet tér és 
környéke 

 
A főzőverseny időpontja: 2019. szeptember 14. (szombat) 10-16 óra között 

 
A dödölle versenyhez szükséges burgonya mennyiséget a Pannon Egyetem Burgonyakutatási 

Központja biztosítja. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk településünkre, hogy ismerje meg minél jobban 
kulturális és gasztronómiai értékeinket! 

 



 
 
 
 
 

 

8800 Nagykanizsa, Batthyány utca 28/a. E-mail: konturplusz@gmail.com Telefon: +36 30/47-48-506 
 

A FŐZŐVERSENY KIÍRÁSA 
 
 
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 zsűrizési és értékelési rendszer a következőképpen fog történni: 

• A főzőcsapatok a versenyben kategóriánként egy-egy ételt nevezhetnek! 
• A szervezők által biztosított személy gyűjti össze és viszi a zsűri elé bírálatra az előre 

kiadott, sorszámozott (A jelentkezés sorrendje a zsűri számára bíráláskor nem ismert 
szám.) edényben az ételt. Csapattagok az ételek szállításánál, bírálatánál nem lehetnek 
jelen. 

• 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.  

• Szervezők a díjátadást követő napokban zsűri értékelő lapját a főzőcsapat kérésére 
megküldik. 

• 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 receptek 

formájában, 10 fő részére, anyaghányaddal együtt. 
- Főző- és sütőedények, alapanyagok, tálalóedények, dekoráció, az ételek elkészítéséhez 

alkalmas bútorzatot (asztalok, padok)  
- Érvényes és szabványos gázpalackot, illetve érvényes tűzoltó készüléket!  
- Kategóriánként, zsűrizésre, minimum 10 adag ételt. 
- A szervezők részére igény esetén, reprezentációs célból 3 adag versenybe nevezett 

ételt. 
- 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. 
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A főzőcsapat tudomásul veszi, hogy politikai tartalmú megjelenést, kampányt a 
rendezvényen a fesztivál egyéb programjaira tekintettel nem folytathat! A főzőcsapat 
tudomásul veszi, hogy szervező fenntartja a jogot arra, hogy az előírás megsértése esetén 
a főzőcsapatot kizárhatja a versenyből, és intézkedhet a rendellenesség azonnali 
megszüntetéséről, mindennemű kártérítés nélkül. 

 
Szervező biztosítja: 

- Kijelölt főzőhelyet 
- A versenyhez szükséges burgonyát 
- Vízvételi lehetőséget 
- Hulladékgyűjtő edényt, illetve annak folyamatos ürítését  
- Mobil WC-t 
- Egészségűgyi ellátást 
- 3-5 tagú zsűrit 
- Csapatonként 1db 3x3m-es sátort  
- 1 db sörpad garnitúrát (asztal + 2 pad) a vendéglátáshoz 
- Az ételek értékesítéshez szükséges bónt (árusítás 11:00-19:00 óra között) 
- 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 helyszínt 
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 16.00 órakor 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. 
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 



 
 
 
 
 

 

8800 Nagykanizsa, Batthyány utca 28/a. E-mail: konturplusz@gmail.com Telefon: +36 30/47-48-506 
 

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, és az „Adategyeztető lap” kitöltésével együtt. 
A részvétel feltétele a helyszínen az érvényes egészségügyi, valamint tűzbiztonsági feltételek 
megléte.  
 
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. 
 
Jelentkezési határidő: 
2019. augusztus 8. (csütörtök) 
 
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 25 csapat jelentkezését tudjuk 
befogani a jelentkezés sorrendjében! 
 
Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat 
A nevezési díjat átutalással az alábbi számlaszámra kérjük befizetni: 18400010-10000513-
10148617 
Kérjük, a befizetéskor a megjegyzésben szíveskedjenek megadni a csapat nevét. 
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 nyertese a dödölle vándor trófeát is megkapja. 
 
Idén is meghirdetjük a “Legszebb főzőhelyért járó” díjat, amelynek nyertese szintén egy 
serleget kap jutalmul.  
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 2019. szeptember 14. 
 
Kérjük, hogy a versenyen való részvételi szándékát legkésőbb 2019. augusztus 1. (csütörtök) 
jelezni szíveskedjen az alábbi adatlap kitöltésével. A versenyen való részvétel feltétele a 
jelentkezési lap kitöltése, aláírása és eljuttatása a szervezőknek, valamint a jelentkező csapat 
által kitöltött és aláírt „élelmiszerbiztonsági garancia lap” a jelentkezési lappal való 
egyidejű leadásával.  
 
A jelentkező csapat adatai: 

Csapat neve (fantázianév is lehet): 

Településnév (ahonnan érkeznek): 

Csapat képviselő neve: 

Csapat képviselő címe: 

Levelezési cím: 

Elérhetőség: telefonszám: 

 e-mail: 

Kérjük, húzza alá azokat a kategóriákat, amelyben indulni szeretnének: 
  

“DÖDÖLLE, MINT FŐÉTEL”   “DÖDÖLLE, MINT KÖRET”  
 

        „BORKORCSOLYA-BORAJÁNLÓVAL” 
 
A jelentkezési lapokat a következő címek valamelyikére lehet eljuttatni levélben, vagy 
elektronikusan: 

- Levélben jelentkezés: KonTuRplusz Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Batthyány 28/a. 
- E-mail: konturplusz@gmail.com 
- Személyes jelentkezés: Tourinform Iroda Nagykanizsa, 8800 Nagykanizsa, 

Erzsébet tér 21. 
 
Kérjük, a borítékon szíveskedjenek feltüntetni: „16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál” 
 
További információk: e-mail / konturplusz@gmail.com 
 
A jelentkezéssel tudomásul veszem és elfogadom a főzőverseny felhívásában és 
kiírásában és a KonTuRplusz Egyesület Adatvédelmi Tájékoztatójában (elérhető: 
www.konturplusz.hu) foglaltakat. 
 
Nagykanizsa, 2019...... 

 
Aláírás 



 
 
 
 
 

 

8800 Nagykanizsa, Batthyány utca 28/a. E-mail: konturplusz@gmail.com Telefon: +36 30/47-48-506 
 

ADATEGYEZTETŐ LAP 
 
 

Név:  

Leánykori név:  

Lakcím:  

Születés helye:  

Születés ideje:  

Anyja neve:  

Személyi igazolvány száma:  

TAJ szám:  

Adóazonosító (magánszemély):  

Bankszámlaszám:  
  

Csapat neve:  
  

Dátum:  

Aláírás:  
 

 

	
 
 

Ezt	az	oldalt	kérjük	a	jelentkezési	laphoz	kitöltve	mellékelni.	
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI	
NYILATKOZAT	

	
	
	
	
Alulírott	……………………......…………………............................... (csapatvezető neve),	

mint	 a	 …………………....…...............………….......................................	 (csapat	 neve)	

csapat	 vezetője	 kijelentem,	 hogy	 a	 2019.	 szeptember	 14-én	

megrendezésre	 kerülő	 16.	 Kanizsai	 Bor-	 és	 Dödölle	 Fesztivál	

főzőversenyéhez	 felhasznált	 élelmiszerek	 élelmiszerbiztonsági	

megfelelőségéről	 meggyőződtem,	 és	 azok	 az	 élelmiszerbiztonsági	

követelményeknek	megfelelnek.	

	

	
	
	
Dátum:……………………………………..	
	
	
	

…………………………………	
											aláírás	

	
	
	
	

Ezt	az	oldalt	kérjük	a	jelentkezési	laphoz	kitöltve	mellékelni.	
	


