
Főzőverseny 2018 – versenykiírás 

 „A katona lehet halott, de jóllakottnak kell lennie” /konyhaforradalmunk jelmondata/ 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Ti is önként csatlakoztok most alakuló nemzetőr seregünk Szegeden 

állomásozó honvédzászlóaljához! Kitörő lelkesedésetek a mi szívünket is megdobogtatja. A haza 

megmentésének dicsőségében való részvételhez azonban az eskü és a lelkesedés nem elég, azokat 

tettekre is kell váltani, mely kellő szervezettséget igényel. Megfelelő ellátás nélkül pedig mindez 

nem valósulhat meg, a szabadságért harcoló, életét kockára tevő katona teljesítménye 

nagymértékben függ az élelmezéstől. Éppen ezért seregünk legkisebb szervezeti egységének 

nagyságát a főzőedény mérete határozza meg. Alakítsatok tehát főzési osztályokat, mely annyi 

főből álljon, amennyit egy bográcsból el tudtok látni. A katonák étke „tápláló vastag étel” (főzelék) 

legyen, melyhez a kenyér, ízletes húsok is jól esnek. A legízletesebb étel készítőinek jutalma nem 

marad el! 

 

A verseny részletei: 

KI? 

A főzőversenyre többfős csapatok jelentkezését várjuk, a nevező csapatok létszámára, összetételére 

vonatkozóan megkötés nincs, akár több őrsből, vagy több cserkészcsapatból is összeállhat. 

MIT? 

Az elkészülő étel főzelék legyen; hozzá természetesen feltétek, stb. is készülhetnek. 

Bizonyos eszközöket tudunk biztosítani: fa, balta, asztal vagy pad, bogrács, háromláb, műanyag 

étkészlet, szalvéta, kenyér.  Kenyeret és nyers virslit is tudunk adni, de kizárólag akkor, ha belekerül a 

versenyre készülő ételbe, vagy mellé tálaljátok. Eszközigényeteket, illetve utóbbiak igényelt 

mennyiségét kérjük, előre jelezzétek! A többi alapanyagot minden nevező csapat igénye szerint 

magának biztosítja. 

MIKOR? 

A napi program megnyitója 10 órakor kezdődik, a csoportkép elkészülése után lobbanjon föl a tűz a 

bográcsok alatt! A megnyitó után a téren pár perces átrendezés lesz, ez alatt kapja majd meg 

mindenki a főzéshez igényelt eszközöket. Az elkészült étel zsűri elé tálalásának határideje: pontban 

13:00-kor!!! Eredményhirdetés 16 órakor lesz a gyülekezőtéren. 

A verseny résztvevői az általuk készített ételt eszik ebédre, a további étkezés(ek) (vacsora, tea) 

központi ellátmányból kerülnek kiosztásra. 

HOL? 

Regisztráció csak online, előzetesen lehetséges. A helyszínre érkezvén az igényelt eszközöket a 

GH-sátorban vehetitek át, minden egyébben segítségetekre lesz:  

Körmöczi Zsófia, zsofia.kormoczi@gmail.com, 0620/4322755 

Találkozzunk a főzőállásnál, a zsűri asztalánál és a díjátadón! ;) Jó munkát! 
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