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A verseny szakmai partnere:

A verseny támogatói:

„Magyarország étele 2019” szakácsverseny
Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (ÉTREND) a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Szakgimnázium és Szakközépiskola együttműködésével, és a Nemzeti Élelmiszer-lánc
Biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai partnerségével 2019. évben második alkalommal hirdeti
meg a „Magyarország étele” nevű, élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyét, melyen várják
az ország minden tájáról, a versenyezni kívánó csapatok jelentkezését.
A verseny témája: Hazai alapanyagok, hagyományokra épülő ízek!
A verseny rendezői olyan innovatív, de populáris ételek nevezését várják, mely alkalmas lehet
arra, hogy a „Magyarország étele 2019” címet elnyerje. Elvárás, hogy az étel a legtöbb <átlagos
felszereltségű> konyhán, akár nagy adagszámban is 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: 2019. március 24.

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium
			Szakgimnázium és Szakközépiskola
		
8086 Felcsút, Fő u. 191,
A verseny helye:

A verseny presztízse: A nyertes étel lesz 2019. évben „Magyarország étele”, így annak megalkotója
használhatja majd „Magyarország Étele 2019.” készítője címet. A verseny győztese a szervezőtől
ehhez licencet kap, mellyel jogosult lesz „Magyarország Étele 2019.” 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 2019”-el kapcsolatban!
Alapanyag megkötés: A verseny során kötelezően használandó két alapanyag a bármilyen
összetételű darált hús és a Naszálytej Zrt. Zöldfarm Bio tejföl 20%.
A versenyhez a Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület, a Biokontroll Hungária és Biokultúra szövetség már csatlakozott, mint szakmai partner.

Kik nevezhetnek?
A versenyben részt vehet minden olyan személy, aki érez magában kellő ambíciót
„Magyarország étele 2019” megalkotásához. A versenyben maximum 2 fős csapatok nevezhetnek (1fő szakács és 1 fő segéd), 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: 2019. január 25-ig lehet!
A nevezést a mellékelt nevezési lapon kell a következő címre eljuttatni:
- elektronikusan (info@oldalasmagazin.hu) címre megküldeni
- vagy ajánlott levélben 2 aláírt példányban (6090 Kunszentmiklós, Szász Károly utca 14.).
A nevezési lap a www.magyarorszagetele.hu weboldalon elérhető!

Egyéb rendelkezések:
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 MÉ-MI Gasztro Kft.
(későbbiekben: szervező) rendelkezésre bocsátott, azt a MÉ-MI Gasztro Kft. mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül nyilvánosságra hozhatja, továbbadhatja.
A nyertes receptet a MÉ-MI Gasztro Kft.további melegkonyhás egységek részére biztosítani fogja a későbbiekben, akik a győztes ételt, a meghatározott feltételek szerint 2019. április 01-étől árusíthatják majd. Ezért, versenyző nevezésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy
semmilyen követelése nem lehet, sem a MÉ-MI Gasztro Kft., 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 MÉ-MI Gasztro
Kft. rendelkezésre bocsátott, a MÉ-MI Gasztro Kft. 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 2019”-al kapcsolatban!
A receptversenyben kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem használt pályázattal (ételrecepttel) lehet részt venni. Amennyiben ugyanazt az ételreceptet több versenyző
is benyújtja, a Szervező az elsőként beérkezett pályázatot tekinti eredetinek, azaz az elsőként
beérkezett pályázat vesz részt a versenyben, de a Szervező úgy is dönthet, hogy valamennyi
azonos pályázatot kizárja a versenyből.
A Szervező fenntartja a jogot a jelentkezés során megadott adatok ellenőrzésére.
A Versenyszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő vagy azoknak ellentmondó, vagy a határidő lejárta után beküldött, ellenőrizhetetlen információt tartalmazó vagy
az ellenőrzésen elbukó jelentkezéseket Szervező nem veszi figyelembe.

Szerzői jogok
A Verseny résztvevői szavatolják, hogy a jelentkezési lapjukon szereplő receptek, fényképek és ételek (továbbiakban Művek) szerzői jogával rendelkeznek. A Verseny résztvevői a
MÉ-MI Gasztro Kft. kérésére és javára, külön írásbeli megállapodás nélkül is, a nevezésükkel
lemondanak a Művekhez belföldön és külföldön kapcsolódó valamennyi szerzői jogukról, különösen az alábbi tekintetben:
a) digitalizáció, számítógépes mentés, számítógépes hálózaton, így az interneten, intraneten, extraneten, közösségi médiában és rajongói oldalakon történő megjelenítés,
b) tv- videófelvétel,
c) nyomtatás, film- vagy hangfelvétel, elektronikus vagy digitális adathordozó, öntvény,
fröccsöntés, üveg, műanyag vagy egyéb nyersanyag alkalmazásával történő megörökítéssel
való sokszorosítás,
d) forgalomba hozatal, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi forgalomban cégjelzésként,
védjegyként vagy a vállalat, termék vagy szolgáltatás egyéb megkülönböztető szimbólumaként való felhasználás,
e) kiállítás és megjelenítés, valamint a kép vagy hang (kábelen vagy rádióhullámok útján)
földi vagy műholdas állomáson történő sugárzása,
f) a Művek értékesítése, bérbeadása vagy azok másolatainak harmadik személyek számára
ingyen vagy ellentételezés fejében történő hozzáférhetővé tétele, ideértve az erre vonatkozó
ajánlatokat is,
g) a Művek továbbfejlesztése vagy arra vonatkozó megbízás, ideértve a Művek módosítását
és átdolgozását,
h) a Művek védjegyként, ipari mintaként, formatervként vagy találmányként való lajstromozása a Szabadalmi Hivatalnál vagy más illetékes hatóságnál Magyarországon vagy külföldön.
A Verseny résztvevői a MÉ-MI Gasztro Kft. (továbbiakban: Szervező) kérésére a Művek szerzőiként vállalják, hogy a Művekhez kapcsolódó személyhez fűződő jogaikat a MÉ-MI
Gasztro Kft. vagy annak jogutódja tekintetében gyakorolják, így:
a) a jogot eldönteni, hogy a Műveket a vezetéknevükkel/álnevükkel látják el vagy név nélkül
hozzák nyilvánosságra,
b) a Művek tartalmi és formai egységének megőrzéséhez való jogot,
c) a Művek korlátlan számú közönség számára történő első megjelenítéséhez való jogot.
A Verseny résztvevői kártérítési felelősséggel tartoznak a Szervezőnek, amennyiben harmadik
fél igazolt követeléssel lép fel a Szervezővel szemben a szerzett jogokat illetően a Művek használata miatt, melyhez fűződő jogokat a Verseny résztvevői ruháztak a Szervezőre. Harmadik fél
követelése esetén a Verseny résztvevői a Szervező tájékoztatását követően kötelesek a helyzetet
haladéktalanul tisztázni, a követelések ellen saját kockázatukra és költségükre eljárni, valamint
valamennyi indokolt követelést kielégíteni. A Szervező kártérítési kötelezettsége esetén a résztvevők visszkereseti jog alapján kötelesek a Szervező által megfizetett minden követelést, valamint az ahhoz kapcsolódó minden kiadást és költséget, köztük a Szervező részéről felmerült
ügyvédi költségeket a Szervezőnek megtéríteni.

Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A jelen részvételi szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a versenyben részt
vesznek, tudomásul veszik és nevezésükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
a) Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, e-mail
cím, telefonszám, munkahely és pozíció) a versennyel összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
b) nyertesség esetén teljes nevüket és munkáltatójuk nevét és címét a Szervező minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és
c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a részvételi szabályzat minden
rendelkezését.
d) A verseny lebonyolítása céljából felvett személyes adatot Szervező a verseny lebonyolítását
követő fél évig őrzi meg. A Szervező az esetleges adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 5 évig őrzi meg. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező
a résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem
dolgozza fel
e) A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MÉ-MI Gasztro Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Rákóczi Utca
23/2.) címén vagy az info@oldalasmagazin.hu e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőt megilleti
a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A résztvevő az adatkezeléssel összefüggő
panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezni.
Az adatok kezelője: MÉ-MI Gasztro Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Rákóczi Utca 23/2.)
Résztvevő, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az
adatkezelőtől:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz.
Résztvevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a résztvevő számára.
Ezenkívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amen�nyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5 ,
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu honlap:www.naih.hu

A verseny kétfordulós.
Első forduló:
Az Első fordulóban, - amely a megküldött nevezési lapok és dokumentumok értékelése – a nevezési díj 25000.- Ft+ÁFA, azaz 31750.- Ft ételenként. A nevezési díjat a versenybe nevezéssel együtt kell megfizetni. (MÉ-MI Gasztro Kft. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11732150-23230741, 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 1000 Ft/adag) nyersanyagnormából kell majd
főételt készíteni, egyben a kalkulációt is ennek megfelelően kell elkészíteni. A kalkulációhoz a
mellékelt árlistát kérjük használni, vagy amennyiben az alapanyag abban nem szerepel, kérjük
az árazás forrását feltüntetni !
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 1000.-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
2019. március 24-ei döntőben.
Az ételek elkészítéséhez és tálalásához rendelkezésre álló idő 4 óra.
A versenyben 20 adag ételt kell elkészíteni és kitálalni, mégpedig a szervezők által biztosított egyforma 33 cm-es fehér színű tányérra 8 adagot. (7 fő zsűri, 1 fotó felosztásban). A
fennmaradó 12 adagot chafingben kell a látogatók részére feltálalni, akiknek így lehetőségük
lesz a lefőzött ételek kóstolására is.
A versenyen szereplő ételnek főfogásnak kell lennie (lehet készétel, egytálétel, grill
étel, frissensült, stb.), és a készítés során fel kell használni a kötelezően előírt két alapanyagot,
a bármilyen fajtájú és arányú darált húst és a Naszálytej Zrt. Zöldfarm Bio tejfölt 20%. . 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 a verseny előtt alkalmazni, csak előre egyeztetett
módon teheti meg a szervezők külön írásbeli engedélyével. Az igényt a nevezéskor jelezni kell.
Ilyen igazolást a verseny előtt, legalább 2 héttel van módunkban kiállítani.
A döntő napján a pontos érkezés elvárás, a verseny indítása előtt 15 perc áll majd endelkezésre az eszközök (tűzhely, gép stb.) átnézésére/kipróbálására. Ezt követően a versenyfelügyelő a
csapatokat előre meghatározott sorrendben és pontos menetrendszerint indítja, erre a jelzésére
megkezdhetik majd a főzést. Ettől a perctől számítva 4 óra áll rendelkezésre, az ételek elkészítésére és a tálalására. A negyedik óra végére kell kitálalni a 8 adag ételt tányérra, és majd ezt
követően a 12 adagot chafing-ben.
A verseny akkor ér véget, ha az ételek zsűrizése megtörtént, és a munkafelület tisztán átadásra
került a versenyfelügyelő részére. A felület letakarítása és az ahhoz szükséges idő pontozásra
kerül.

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

Elkészíthetőség:
Az étel elkészítésének egyszerűsége.

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: 150 pont

A díjakról:
Az értékes tárgy jutalmak mellett 2019. évben a díjak az alábbiak lesznek:
1.
2.
3.

Magyarország étele 2019. szakácsverseny Bajnok Csapata
Magyarország étele 2019. szakácsverseny II. helyezett Csapata
Magyarország étele 2019. szakácsverseny III helyezett Csapata

•
•
•

Hungary Card különdíj
Oldalas magazin különdíj és
további támogatói díjak kerülnek kiosztásra

A döntőről kiadvány készül, melyben a döntőbe jutott csapatok bemutatása mellett a versenyen szereplő receptek, ételkészítési, tálalási leírások, ételek fotói szerepelnek.

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

A verseny együttműködő és szakmai partnerei:

Minden jog fenntartva!
www.magyarorszagetele.hu
Copyright © 2018

ZÖLDFARM BIO TEJFÖL 150 G 20%
A Zöldfarm bio tejföl ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó, vegyszerektől és
mesterséges adalékanyagoktól mentes, tiszta tejből készül, kielégítve a természetes és egészséges táplálkozás minden követelményét.
Homogénezett bio tejföl.
Tárolási információ: hűtve, 0-8°C között tárolandó!
Származási hely: Magyarország
ÖSSZETEVŐK:
magas hőmérsékleten pasztőrözött tejszín , kultúra.
Allergének vastagon kiemelve!

Átlagos tápérték 100 g termékben:
Energia: 835 kJ (199 Kcal)
Zsír: 20 g
ebből telített 14 g
Szénhidrát: 2,9 g
ebből cukrok: 2,9 g
Fehérje: 2,7 g
Só: 0,08 g

A 2019-es év hivatalos tányérja a „Fejedelem”
A „Magyarország étele 2019.” szakácsverseny hivatalos 33 cm-es tányérja az egyedi logóval ellátott „Fejedelem” névre hallgató termékcsalád lett, mert ennek alapvető piaci célja is az, hogy – tisztelettel adózzon a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő
megválasztásának 315. évfordulójának emléket állítson, kapcsolódva ezzel a II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez.
A PANNON PORCELÁN termékcsalád a piacon egyedüliként ötvözi a hagyományokat, a tradicionális magyar motívumokat a legmodernebb technológiákkal és trendekkel.
A termékcsalád, ahogy erre a szlogen is utal: – „Pannon Porcelán – A jövő hagyománya!” – a
legmagasabb minőséget és maradandó értéket jelenti, egyedülálló termékek, melyek hosszú évtizedekre lehetnek díszei a családi asztalnak és az otthonnak.

www.pannonporcelan.com

