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A verseny támogatói:

„Magyarország étele 2018” szakácsverseny
Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (ÉTREND) a Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi karral közös szervezésben 2018. évben első
alkalommal hirdeti meg a „Magyarország étele 2018” nevű, élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyét, melyen várják az ország minden tájáról, a versenyezni kívánó csapatok jelentkezését.
A verseny témája: Hazai ízek, reális jövő!
A verseny rendezői olyan innovatív, de populáris ételek nevezését várják, mely alkalmas lehet
arra, hogy a „Magyarország étele 2018” címet elnyerje. Elvárás, hogy az étel a legtöbb <átlagos
felszereltségű> konyhán elkészíthető legyen és értékesítési szempontból is megfeleljen a magyar
igényeknek. Az étel elkészítése során, fontos szempont, hogy a tradícióra, a hazai alapanyagok
megjelenésére hangsúly kerüljön, egyben a magyar étkezési szokásoknak is feleljen meg az étel.
A verseny ideje: 2018. május 26.
A verseny helye: Budapesti Gazdasági Egyetem

		
		

Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi kar
1054. Budapest, Alkotmány utca 9-11.

A verseny presztízse: Aki a versenyt megnyeri, jogosult lesz a „Magyarország étele 2018”
cím használatára.A verseny győztese a szervezőtől ehhez elismerő oklevelet kap, mellyel jogosult lesz „Magyarország Étele 2018.” készítője cím használatára.
A verseny nagy presztízséből adódóan vélhetőleg nagy médiaérdeklődésre lehet számítani, így
a médiafelkérések elfogadása a nyertes pályázótól elvárás! Ezért a nyertes, a nevezésével vállalja
a cím elnyerését követő médiaszereplést a „Magyarország étele 2018”-al kapcsolatban!
Alapanyag megkötés: A verseny során kötelezően használandó két alapanyag a bio hajdina és
a makói vöröshagyma.
A versenyhez az Egészséges Táplálkozásért Egyesület, a Biokontroll Hungária és Biokultúra
szövetség már csatlakozott, mint szakmai partnereink.

Kik nevezhetnek?
A versenyben részt vehet minden vendéglátásban tevékenykedő személy, aki érez magában
kellő ambíciót „Magyarország étele 2018” megalkotásához.
A versenyben maximum 2 fős csapatok nevezhetnek (1fő szakács és 1 fő segéd, utóbbi maximum 21 éves, felnőttképzés esetén 25 éves lehet), akik saját nevükkel neveznek ugyan, de igény
esetén a versenyző munkahelye is feltüntetésre kerül, ezzel megteremtve részükre a projektben
meglévő presztízst és marketingerőt. (Cégenként több csapat is nevezhet. Csapatonként maximum két étel nevezhető.)
Nevezni: 2018. március 16-ig lehet!
A nevezést a mellékelt nevezési lapon kell az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületéhez
(Séfklub) eljuttatni:
- ajánlott levélben 2 aláírt példányban (6090 Kunszentmiklós, Szász Károly utca 14.),
- vagy elektronikusan (info@oldalasmagazin.hu) címre megküldeni.
A nevezési lap a www.magyarorszagetele.hu weboldalon elérhető!

Egyéb rendelkezések:
A nyertes étel lesz 2018. évben „Magyarország étele”, így annak megalkotója használhatja majd
„Magyarország Étele 2018.” készítője címet.
A nyertes vállalja, hogy a teljes receptet, a leírást, a kalkulációt és a verseny során átadott összes
olyan dokumentumot, információt, melyet a verseny során a szervező rendelkezésre bocsátott,
azt szervező mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül nyilvánosságra hozhatja, továbbadhatja.
A nyertes receptet a szervezők további melegkonyhás egységek részére biztosítani fogják a későbbiekben, akik a győztes ételt, a meghatározott feltételek szerint 2018. június 10-étől árusíthatják is majd. Ezért, versenyző nevezésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy semmilyen
követelése nem lehet, sem a szervező, sem a Magyarország ételét árusító egységekkel szemben
Egyúttal versenyző vállalja, hogy a teljes receptet, a leírást, a kalkulációt és a verseny során átadott összes olyan dokumentumot, információt, melyet a verseny során a szervező rendelkezésre
bocsátott, a szervező írásos engedélye nélkül tovább nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja.
A verseny nagy presztízséből adódóan vélhetőleg nagy médiaérdeklődésre lehet számítani, így
a médiafelkérések elfogadása a nyertes pályázótól elvárás! Ezért a nyertes, a nevezésével vállalja
a cím elnyerését követő médiaszereplést a „Magyarország étele 2018”-al kapcsolatban!

A verseny kétfordulós.
Első forduló:
Az Első fordulóban, - amely a megküldött nevezési lapok és dokumentumok értékelése – a
nevezési díj 25000.- Ft ételenként. A nevezési díjat a versenybe nevezéssel együtt kell megfizetni. (Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732150-23230301, Megjegyzésben kérjük feltüntetni:
nevezési díj, valamint a csapat nevét)
A versenykiíráshoz mellékelt nevezési lap mellé csatolt dokumentumokon kell bemutatni a
versenyre nevezett ételsort 10 felnőtt adagról, a kalkulációval együtt, csatolva a pontos technológiai leírást, a tálalási javaslatot, kiegészítve a kitálalt ételről készült fotóval.
A versenyben egy elfogadható (nettó 1500 Ft/adag) nyersanyagnormából kell majd főételt
készíteni, egyben a kalkulációt is ennek megfelelően kell elkészíteni. A kalkulációhoz a mellékelt árlistát kérjük használni!
Az értékelés szempontjai:
•
Az étel pontos megnevezése
•
Az étel részletes receptúrájának kidolgozottsága
•
Az étel elkészítésének leírása (felhasznált technológiák, hőfokok, eszközök, megjelölése,
stb.)
•
Alapanyag kiválasztás, harmonizáció
•
Nettó ELÁBÉ 1500.-Ft (a mellékelt árlistája alapján számítva)
•
Az elkészült és megtálalt étel fotója
•
Kalkuláció pontossága, kidolgozottsága
•
Allergének megjelölése (amennyiben az étel tartalmaz allergént)
Az ételek megnevezése nem vezetheti félre a fogyasztót, ugyanakkor legyen egyszerű, érthető,
adjon információt a jellemző összetevőkről és ételkészítési eljárásokról.
Az első forduló elbírálását a szakmai zsűri végzi.

Második forduló:
Az első fordulóban legjobbra értékelt 12 csapat pályaműve jut tovább a második fordulóba. A
továbbjutott versenyzőknek a nevezés szerinti ételeket kell élőmunkával elkészíteniük a 2018.
május 26-i döntőben.
Az ételek elkészítéséhez és tálalásához rendelkezésre álló idő 4 óra.
A versenyben 15 adag ételt kell elkészíteni és kitálalni, mégpedig a szervezők által biztosított
egyforma 32 cm-es fehér színű tányérra 9 adagot. (7 fő zsűri, 1 display, 1 fotó felosztásban). A
fennmaradó 6 adagot chafingben kell a látogatók részére feltálalni, akiknek így lehetőségük lesz
a lefőzött ételek kóstolására is.
A versenyen szereplő ételnek főételnek kell lennie, és a készítés során fel kell használni a
kötelezően előírt két alapanyagot, a bio hajdinát és a makói vöröshagymát. Ezen túlmenően a
recepthez használandó alapanyagok tetszés szerint megválaszthatók.
A verseny során fűszer és ízesítő megkötés nincs, előre egyeztetve azok szabadon használhatók
és hozhatók be.
A mennyiségeket tíz felnőtt étkező számára kell kalkulálni, és a kalkulációban meg kell jelölni
a késztermék mennyiségét (összes súly, vagy térfogat) 1 adagra vetítve.
A második forduló lebonyolítása:
A visszaigazolásban jelzett időpontig a csapatoknak meg kell érkezni, és hoznia kell a következő
felszerelését:
•
Munkaruha (1 a munkához, és egy díszruha a díjátadáshoz, utóbbihoz a szakácskabátot
a szervező biztosítja a versenyzők részére)
•
Az étel elkészítéséhez szükséges eszközök (pl. fazék, lábos, vágódeszka, kés, húsvilla stb.)
•
Az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok
•
Speciális anyagok (a zsűri előzetes engedélyével bevihető anyagok)
•
Egészségügyi kiskönyv (érvényes)
Minden más eszköz, vagy anyag külön engedéllyel vihető be, mely előzetesen és írásban kérhető!
Az eszközök zsűri általi ellenőrzése után a csapatok elfoglalják főzőállásaikat.
A helyszínen minden csapat kap egy versenyfelügyelőt, aki ellenőrzi a receptben szereplő alapanyagokat, valamint a nevezéskor megadott eszközöket, amit a versenyzők biztosítanak maguknak.

Valamennyi alapanyag nyersen állhat csak a csapatok rendelkezésre. Ha valaki szeretne pácolni, füstölni, vagy más egyéb technológiát alkalmazni, csak előre egyeztetett módon teheti meg
a szervezők külön írásbeli engedélyével. Az igényt a nevezéskor jelezni kell, és a verseny előtt 2
héttel van módunk kiállítani.
15 perc áll rendelkezésre az eszközök (tűzhely, gép stb.) átnézésére/kipróbálására.
A versenyfelügyelő jelzésére megkezdhetik a főzést. Ettől a perctől számítva 4 óra áll rendelkezésre, az ételek elkészítésére és a tálalására. A negyedik óra végére kell kitálalni a 9 adag ételt
tányérra, és 6 adagot chafing-ben.
A verseny akkor ér véget, ha az ételek zsűrizése megtörtént, és a munkafelület tisztán átadásra
került a versenyfelügyelő részére.

Zsűri munkájának bemutatása:
Konyhai zsűri:
•
Ellenőrzi a behozni kívánt alapanyagokat, eszközöket.
•
A konyhai folyamatokat figyeli, és pontozza (szakszerű technológia, higiénia)
•
Nyersanyag felhasználást, hulladékot figyeli
•
Elkészített étel mennyisége
•
Tálalás közbeni munkavégzés
•
Az ételek elkészíthetősége, tálalási idő szempontjából
•
A munkahely letakarítása, tisztasága
Kóstoló zsűri:
•
A kitálalt ételeket kóstolja
•
Tálalás pontossága, szakszerűsége, látványa
•
Íz, illat, harmónia
•
A kitálalt étel hőmérséklete
•
A kitálalt étel mennyisége

Az értékelés szempontjai:

Összetétel:
Felhasznált anyagok harmóniája, sokrétűsége,

0 - 10 pont

Újszerűség, kreativitás:
Mennyiben felel meg a kor elvárásainak, mennyi az ötlet az ételben. Alapanyagok felhasználásának ötletessége, textúrák változatossága.

0 - 10 pont

Tradíció:
Magyar hagyományokon alapuló újszerű, kreatív összeállítások, elgondolások.

0 - 10 pont

Nevezés pontossága:
Az ételek megnevezése, fedi-e a technológiát. Mennyire pontosak a kalkulációk, a technológiai
leírás, és a tálalási javaslat.

0 - 10 pont

Tálalás:
Tiszta, pontos tálalás, ne használjon mesterséges díszítőanyagokat, ne legyen időrabló az elkészítés és tálalás. Az étel jellegének megfelelő hőmérsékleten kerüljön tálalásra.

0 - 10 pont

Alaposság:
A kiírás betartásának pontossága, a nevezés külalakja, megjelenése.

0 - 10 pont

Tisztaság:
Munka közbeni higiénia, nyersanyag felhasználás, hulladékkezelés

0 - 10 pont

Hazai alapanyagok:
Magyar erdőkből, vizekből, földekről származó alapanyagok felhasználása a szezonalitás figyelembe vételével

0 - 10 pont

Bio alapanyagok használata

0 - 10 pont
Tudatosság, fenntarthatóság
Allergének kerülése, táplálékérzékenység figyelembevétele.

0 - 10 pont

Íz, illat, harmónia

0 - 30 pont

Tálalási kép összhatása

0 - 10 pont

Összes elérhető pontszám: 140 pont

A díjakról:
Az értékes tárgy jutalmak mellett 2018. évben a díjak az alábbiak lesznek:
1.
2.
3.

Magyarország étele 2018. Bajnok Csapata
Magyarország étele 2018. II. helyezett Csapata
Magyarország étele 2018. III helyezett Csapata

•
•
•
•

BGE KVIK klülöndíj
Hungary Card különdíj
Oldalas magazin különdíj és
további támogatói díjak kerülnek kiosztásra

A döntőről kiadvány készül, melyben a döntőbe jutott csapatok bemutatása mellett a verse-

nyen szereplő receptek, ételkészítési, tálalási leírások, ételek fotói szerepelnek.

Kapcsolódó dokumentumok:
• Magyarország étele 2018 Nevezési lap
• Receptúra adatlap
• Árlista, a nyersanyagérték kiszámításához

Együttműködő szakmai partnereink:

Minden jog fenntartva!
www.etrendegyesulet.hu/magyarorszagetele/
Copyright © 2017
A „Magyarország étele” szóösszetétel törvényi védettség alatt áll!

