
 

NEMZETKÖZI VADGASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 
Sárvíz-völgye Erdészeti-, Vadászati- és Ökoturisztikai Központ, 

SOPONYA 

2017. szeptember 2. 
 

TÁJÉKOZTATÓ FŐZŐCSAPATOK RÉSZÉRE 
 

A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. (továbbiakban Szervező) nevében köszönjük 

jelentkezésüket a 2017. szeptember 2-án (szombaton), a soponyai Sárvíz-völgye Erdészeti-, Vadászati- 

és Ökoturisztikai Központban megrendezésre kerülő Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál 

főzőversenyére, melyet ezúton igazolunk vissza. 

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk a helyszínről és főzőverseny lebonyolításának rendjéről. 

 

Megközelítés 

A helyszín megközelíthető az M7 autópálya, Tác-Gorsium lejáró Simontornya felé, a Soponya-Aba 

összekötő úton. GPS koordináták: 47.004398, 18.472316 (Fácános Hotel). 

Kérjük, érkezéskor fokozottan figyeljenek a kihelyezett tájékoztató táblákra! Az útbaigazításban 

forgalomirányító kollégáink is segíteni fogják. 

 

Nevezési díj 

Kérjük a nevezési díjat a megküldött díjbekérő alapján a VADEX Mezőföldi Zrt. részére átutalni 

szíveskedjenek „Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál + a csapat neve”! 

 

Regisztráció 

Regisztráció kezdete: 6.00 óra 

A regisztrációs sátornál kérjük, a főzőcsapat nevét megadni szíveskedjenek. A belépésre jogosító 

karszalagok (csapatonként max. 5 db) a regisztráció során kerülnek kiosztásra. 

 

Főzőhelyek 

A csapatok főzőhelyét a regisztrációs- és az információs pultnál kihelyezett tájékoztató táblán tesszük 

közzé. A fesztivál területre gépjárművel behajtani kizárólag a ki- és bepakolás idejére lehetséges. A 

gépjárműveket kijelölt parkolókban kell elhelyezni. 

A Szervező minden csapat számára biztosítja a következőket: sátor (a főzőcsapat nevével feliratozva), 

sörpad garnitúra, 10 kg felkockázott vadhús, 1 db tűztálca, tűzifa, víz- és áramvételi lehetőség. 

A főzőcsapatok gondoskodnak a következőkről: bogrács, a főzéshez szükséges egyéb edények, fakanál, 

merőkanál, kés, vágódeszka, hagyma, fűszerek, kenyér! 

A csapatok tűzvédelmi tájékoztatásban részesülnek. 

 

FONTOS! 

Áramigény esetén kérjük a csapatokat, hogy legalább 20 méteres kültéri hosszabbítót hozzanak 

magukkal! 

Azok a főzőcsapatok, akik gázzsámolyon főznek, reduktort kötelezően hozzanak magukkal! 

Reduktor vásárlására a helyszínen is van lehetőség. 

Felhívjuk a fával főző, két tűzhelyet használó csapatok figyelmét, hogy a tűzrakóhelyek közötti 

minimális távolság 2 méter! 

 
  



Hússorsolás 

A hússorsolás időpontja: 8.00 óra 

  helye: Vadászház melletti terület 

A Vadételek Asztala főzőverseny lehetséges alapanyagai: őz, szarvas, vaddisznó, muflon. 

A Nagydíj alapanyaga: vaddisznó süldő (előre leadott igények alapján kerül kiosztásra) 

Az ételek alapanyagaként KIZÁRÓLAG a Szervező által biztosított vadhús használható fel! 

Kollégánk minden csapatot a főzőhelyén felkeres és átad 1 db szabványos ételminta tároló zacskót, 

melyet kérjük, a versenymű elkészülte után töltsenek meg és a Szervező Önöket felkereső 

munkatársának adjanak át. Az ételmintás zacskókat a Szervező az előírásoknak megfelelően megőrzi 

és tárolja. 

 

Főzőverseny lebonyolítása 

8.00   A főzőverseny kezdete 

10.00  A verseny hivatalos megnyitója  

12.00   Zsűrizés 

A zsűrizés menete: A zsűri 12.00 órai kezdettel a standokat végigjárva kóstolja meg a részére feltálalt ételeket. Az 

értékelés szempontjai: ízletesség, állag, összbenyomás. A főzőhelyen teremtett hangulat, a csapat öltözéke és a 

megjelenés, a gasztrodizájn külön kerül értékelésre.  

12.00 órától Ételkínálás 

Az ételek zsűrizését követően a főzőcsapatoknak az elkészült bográcsos vadételekből legalább 10 adagot 

biztosítaniuk kell a látogatók számára kóstolójegy ellenében. Ezen adagok tálalásához a Szervező a zsűrizés 

megkezdése előtt minden csapat számára 10 db műanyag tányért, 10 garnitúra műanyag evőeszközt, szalvétát és 

10 adag kenyeret biztosít. A csapatok a látogatóktól begyűjtött 10 db kóstolójegyet a rendezvény végén kollégáink 

számára leadni szíveskedjenek. 

kb. 17.30  Eredményhirdetés 

 

A főzőverseny díjazása 

Vadételek Asztala 

Kategóriánkénti 1-2-3. helyezett: tárgyjutalom, oklevél, serleg 

Erdei Ételek Mestere: tárgyjutalom, oklevél, vándorserleg 

Gasztrodizájn díj: tárgyjutalom 

 

Vadgasztronómiai Nagydíj 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

 

Legjobb nemzetközi csapat tárgyjutalom, oklevél, serleg 

 

 

Találkozunk 2017. szeptember 2-án!  
 


