FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS
Zselici Tüzes Lecsó Főzőkavalkád
Bőszénfa, 2021. szeptember 18.
A Zselici Tüzes Lecsó Főzőkavalkád gasztronómiai rendezvény 20. évfordulójához
érkezett, ezért
felhívással fordulunk
a gasztronómiát, az egész napos kulturális programot kedvelők felé azzal a vendégváró
szeretettel, hogy egy kellemes egész napot töltsön el Bőszénfán, a Zselicség szívében.
A rendezvény helyszíne és időpontja: Bőszénfa Főtér, 2021. szeptember 18.
A lecsófőző versenyre a nevezés határideje: 2021. augusztus 27. (péntek)
A nevezéseket érkezési sorrendben fogadjuk, mert 30 csapat részére van főzőhely
kialakítva. Azok a csapatok, akik később adják be a nevezésüket és már helyet részükre
biztosítani nem tudunk, tartaléklistára kerülnek azon megfontolásból, ha a nevezést
időben leadó csapatok közül valaki visszamondaná a részvételi szándékot, helyére
besoroljuk.
A rendezvény napján helyszíni nevezés nincs!
Nevezés írásban vagy e-mailben: Nyitrai István polgármester, 7475 Bőszénfa, Fő
u. 3. , illetve a boszenfa@dravanet.hu címre kell eljuttatni.
Információ: 06-30/927-6988, 06-20/491-5700 telefonszámon.
Jelentkezés az önkormányzat által elkészített nevezési lapon történik.
A nevezést minden esetben értelemszerűen kell kitölteni. Egy csapat több lecsót is
főzhet, de mindegyikre külön-külön jelentkezést szükségeltetik leadni.
További feltételek:
● A csapatok létszáma maximum 5 fő lehet, akiknek egészségügyi könyvvel
vagy házi orvostól hozott olyan igazolással kell rendelkezni, amelyen
igazolva van, hogy a csapat tagja fertőző betegségben nem szenved. Mivel az
érvényes jogszabályok szerint 1500 fő felett várhatóan továbbra is

szükségeltetik a védettséget igazoló okmány, ezért a csapat minden tagjának ez
az igazolás is szükségeltetik.
● A szervezők biztosítják a fedett főzőhelyet, 1 db munkaasztalt és a főzéshez
szükséges vizet. Ha a csapatoknak a főzéshez szükségeltetik tűzifa vagy
téglából kirakott főzőhely, azt szintén kérjük a jelentkezési lap megfelelő pontja
alatt jelezni. (pl.: ha elektromos áramra van szükség, ami megítélésem szerint a
lecsó
főzéshez
nem
szükségeltetik,
kérem
azt
is
jelezni)
● A csapatok maguk gondoskodnak a főzéshez szükséges alapanyagokról,
eszközökről és a tálaláshoz szükséges felszerelésekről valamint a csapatnál
elfogyasztott ételek szennyezett edényeinek tárolásáról. A csapatok
tálalóasztalról illetve az sátorban ülőalkmatosságról maguknak kell
gondoskodni. A csapatok részére továbbra sem engedélyezett a köztéren
elhelyezett asztalok, padok a sátrak elé történő lerakása, mivel ezzel
akadályozzák
az
érdeklődő
vendéget
szabad
mozgását.
● A versenyre nevezett ételből 30 adagnyi mennyiséget kell készíteni - ez a
részvétel feltétele! - amelyből a rendezőknek 2 adagnyit átadnak illetve a
rendezvényen megjelent közönséget a fenti adagszámból kötelesek kóstoltatni.
● Az ételeket a zsűri menet közben bírálhatja, de az értékelés a rendezők által
kijelölt helyiségben történik. A zsűrizés időpontját és a zsűri sorszámát
sorsolással
állapítjuk
meg.
● Az elkészített ételekért díjat kérni nem lehet, ellenben a közönség díj
eldöntéséhez minden kóstolót meg kell kérni arra, hogy adakozzon a csapatok
által kihelyezett paraszttök perselyébe, amely összeg el fogja dönteni a
közönség díját, illetve a befolyt pénzösszeget jótékony célja kívánunk
felajánlani. A közönség részére a kóstoltatást kenyérre elhelyezett lecsó
kínálásával javasoljuk megtenni, hogy minél több vendég jusson lecsóhoz.
● A közönségdíj eldöntéséhez egy darab belétől megtisztított paraszttököt kell a
csapatoknak kiállítani - szintén a részvétel feltétele A szavazatokból
összegyűlt forintokat a Somogy Megyei Önkormányzat által indított covid
árvák megsegítésének gyűjtésére kívánjuk átadni, egyben a tökönként
begyűjtött pénzösszeg dönti el a közönség díj győztesének kilétét. Azok a
csapatok, akik nem gyűjtöttek adományt, azoktól 5.000 Ft nevezési díjat
kérünk.

● A hozott tökök mérlegelve lesznek, ennek alapján dől el, mely csapat viselheti
a 2021. évi Lecsó Főzőkavalkád Legnagyobb Tökű Csapata kitüntető címet.
● Az elkészült ételek értékelésénél a fő szempontok az alábbiak:
- tálalás esztétikai megjelenítése
- zsűrizés időpontjának betartása
- az elkészült étel íze
-az elkészült étel állaga (pl.: túlfőzött, zsíros, alapanyag; az
ízesítésre szánt anyag összetételének aránya: alapanyag ⅔, ízesítés
⅓)

Jókedv és vidámság KÖTELEZŐ!
Díjazás:
● Minden induló részére: emléklap, ajándék
● A versenyző csapatok I-V. helyezettjei részére: diploma, serleg, ajándék
● Különdíjak a szponzorok felajánlásából
Rendezvény támogatói:
Somogy Megyei Önkormányzat
Helyi vállalkozók
Pénzintézetek
Minden olyan személy, akinek szívügye a rendezvény sikeres megtartása

Bőszénfa, 2021. július 06.
Nyitrai István
polgármester

