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Extrém Grillbajnokság

Vajon mi a legőrültebb dolog a környezetedben, amin grillezhetsz? Anyu mosógépe, a szomszéd
120-as Skodájának a motorházteteje?
Az ételek megalkotásában és a sütőeszköz megválasztásában teljes szabadságot élveztek!
A rendezvényt színesítik előadóművészek, koncertek (Bikini, Buza Sanyi és a Best Of, stb.) bemutatók,
gasztronómiai különlegességek, a régió borászainak standjai és Rádió1 élő kívánságműsor.
Az egész országból fogadunk nevezéseket 5 fős csapatokban.
Vegyél részt Te is Magyarország legőrültebb szakácsversenyén Európa Kulturális Fővárosában!

info: www.pecsigastroclub.hu
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Időpont

2010. április 16. 13.00- (20.00.) – 22.00.

Helyszín

Centrum parkoló, Tavaszi Zsongás 2010 területe
7624 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út

Koncepció

A rendezvényt szervező, a gasztronómiai kultúráért tenni akaró civil szervezetek
célul tűzték ki maguk elé, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a maga,
családja és környezete iránt felelősséget érző, csak a minőséget természetesnek
tartó ember táplálkozási kultúráját. Ez a mentalitás szinte kiveszett a magyar
emberek gondolkodásmódjából a II. Világháború után, és napjainkig is csak
nagyon kis mértékben javult a helyzet: a széles rétegek továbbra is elfogadják és
természetesnek tartják a silány minőségű élelmiszerek fogyasztását, nem tudván
megkülönböztetni azt a sokszor árban sem különböző minőségitől.
A gyerekeknek és a fiataloknak meg kell tanulniuk megkülönböztetni a
természetes ízt a műaromától, az igazi ételt az ételpótléktól. Sokkal több jó ízű,
hagyományosan termelt, zamatos zöldséget és gyümölcsöt, kevesebb, de jobb
minőségű húst, természetes zsiradékokat, jó szénhidrátokat, értékes fehérjéket
kellene fogyasztanunk.
Mivel mára tömeges méretekben szűnt meg a minőség ismerete, a közönség
gyakran nem az igényes kínálatot keresi. Értő és igényes közönség nélkül pedig
nincs kulinária és nincs egészséges táplálkozás sem. – írja a Kulináris Charta, a
magyar gasztronómia legfontosabb kiáltványa.
Versenyünkkel egy olyan réteget próbálunk meg elérni és a táplálékról,
táplálkozásról a tudatát a helyes irányba formálni, akik más úton a
gasztrokulturális ismeretterjesztés számára minden bizonnyal nem lennének
elérhetőek.

Nevezési feltételek

Nevezni az utolsó főzőhely lefoglalásáig, de legkésőbb 2010. április 12-ig
lehet. Nevezéseket elfogadunk az ország bármely pontjáról 5 fős csapatokkal,
elektronikus formában. Bővebb információ: www.pecsigastroclub.hu,
info@pecsigastroclub.hu, 20/288-77-77.
A nevezés a nevezési díj befizetésével és a regisztráció visszaigazolásával válik
befejezetté.
A nevezési díj ellenében színes egyedi gasztronómiai viadalt, asztalt, sátrat,
padokat illetve tűzifát vagy kérésre faszenet, és értékes ajándékok megnyerésének
lehetőségét bocsátjuk a versenyzők rendelkezésére, valamint a csapat tagjainak
a Tavaszi Zsongás 2010 programterületére való bejutására feljogosító 1.000 Ft/fő
napijegyét is. (Nevezési díj: Csapatonként 10 000 Ft, diákoknak kedvezmény!)
Alapanyagok tekintetében teljes a szabadság, hiszen a szervezők senki
kreativitását nem szeretnék lekorlátozni a hozzávalók körének meghatározásakor,
így készülhet a grillen bármely nemzet konyhájára jellemző étel.
A versenyzőknek legalább egy, de legfeljebb 3 fogást kell elkészíteniük. A fogások
száma nem jelent az elbírálás során diszkriminációt, egy egytálétel ugyanúgy
tekinthető e versenyen teljes menünek, mint három, egymás kiegészítő fogás.

Felhasználható alapanyagok

A verseny célja a zamatos alapanyagok és a valódi, mesterséges anyagoktól
mentes ízletes ételek elkészítése. Ennek megfelelően az alapanyagok ipari
változatai és egyéb ipari minőségű termékek használata ellenjavallott.
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Felhasználható tehát bármely friss, természetes nyersanyag: hús, hal, tojás,
tenger gyümölcsei, zöldségek, gyümölcsök, száraz- vagy zöldfűszerek, só.
A feldolgozott ipari kész- vagy félkész-termékek, öntetek, krémek, ízesítők,
aromák azonban nem kívánatosak, használatukat kérjük mellőzni! Így
különösen kerülendő a következők használata: fokhagymakrém, fokhagymasó,
gulyáskrém, paprikakrém, kész öntetek, ízfokozók, ételízesítők, instant
termékek, mélyfagyasztott termékek, vagdalt húsok és egyéb húskonzervek,
húskészítmények, egyéb ipari minőségű alapanyagok.
Házilag feldolgozott természetes anyagok felhasználásával készült félkész
termékek bátran használhatóak, így különösen a befőzött paradicsomszószok,
lecsók, chutney-k, házilag készített fűszerkeverékek, stb.
5 teljes adagot kell főzniük a versenyzőknek a csapat tagjai számára és még két
adagot, melyet a versenyzők ízlése szerint megterített asztalon tálalnak fel, ebből
fog a zsűri kóstolni.

Mennyiségi korlát

A sütőeszköznek természetesen mindenképp tartósan tűzállónak kell lennie, hisz
minden versenyző csapatnak egy nagy köteg tűzifa áll vagy igény szerin faszén áll
rendelkezésére, gáz, elektromos áram nem használható.
Fontos a sütőeszköz extremitásán túlmenően a higiéniai szempontok
érvényesülése. A zsűri a versenyt megelőzően a használatra szánt eszközöket,
helyszíni szemléjét követően állíthatja versenybe.

Sütőeszközzel kapcsolatos
megkötések

Az értékelés egyrészt az elkészült étel minőségén alapul, másrészt a grilleszköz
újszerűségén.

Értékelés

Bár engedélyezett távoli nemzetek konyháira jellemző ételek elkészítése, a
pontozásnál plusz pontot adunk azon versenyzőknek, akik szem előtt tartják a
szezonalitás és regionalitás szempontjait.
Szempontok:
Alapanyag frissessége, minősége, (tájjellegű ételeknél
szezonalitás és regionalitás) 20 pont
Harmónia: alkotóelemek aránya, állaga 20 pont
Kivitelezés módja, eredeti ízek megőrzése 20 pont
Sütőeszköz extrémitása, funkcionalitása 20 pont
Terítés, felszolgálás, zsűri kiszolgálása 20 pont
Összesen: 100 pont
Pontazonosság esetén a zsűri nem ismétli meg a kóstolást, hiszen elképzelhető,
hogy az eltérő időpontban elkészült ételek esetén a később kóstolt frissebb állaga
miatt előnyt élvezne, ezért ebben az esetben a zsűri feljegyzései alapján az
értékelést újratárgyalva dönt a két csapat rangsoráról.
Értékes gasztronómiai nyeremények, italcsomagok, hírességekkel való
megmérettetés lehetősége a főzés területén.

Nyeremények
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Rendezvény lebonyolítása

A versenyzők figyelmébe
ajánlott szakirodalom, illetve
receptgyűjtemény
A nevezés feltételeiről
bővebben itt olvashatsz
Szeretettel vár:

Az előkészületekre minden csapat egy órát kap. Közben: Zsűri szemléje (Kötelező
szakhatósági szemle, verseny-eszköz átvétel, verseny szabályzat átvétele, aláírása)
12.00-14.00 Rádió1 élő kívánságműsor
12.30 Regisztráció
13.00 Sütő-főzőhelyek elfoglalása
14.00 A tűzgyújtás megkezdődik
15.00 Solid Rock trio zenekar koncertje
16.00 Harmada együttes koncertje
17.00 Icethunder együttes koncertje
18.00 Buza Sanyi és a Best Of együttes koncertje
18.00 A főzés befejezése. Ha korábban elkészültek az ételekkel, jelezhetik a zsűrinek,
hogy készen állnak az értékeltetésre. A zsűri megkülönböztető jegyeket viselve a sorok
között közlekedve ellenőrzi a versenyfeltételek betartását, illetve végzi az elkészült
ételek értékelését.
19.00 Eredményhirdetés
20.00 BIKINI koncert
http://chiliesvanilia.blogspot.com/
http://buvosszakacs.blog.hu/

http://www.pecsigastroclub.hu/
Bővebb információ: info@pecsigastroclub.hu, 20/288-77-77.
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