GASZTRONÓMIAI
VERSENYFELHÍVÁS
A GÖDÖLLÕ KÖRNYÉKI REGIONÁLIS
TURISZTIKAI EGYESÜLET (GKRTE) ÉS
A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KARA (BGF-KVIK)
2015. DECEMBER 09-ÉN (SZERDÁN) BUDAPESTEN
TARTANDÓ DR. KETTER LÁSZLÓ HAGYOMÁNYÕRZÕ
GASZTRONÓMIAI VERSENYÉN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRE.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a GKRTE és
a BGF-KVIK évadzáró, Dr. Ketter László Hagyományõrzõ
Gasztronómiai Versenyét és szakmai konferenciáját
2015. DECEMBER 09-ÉN (szerdán) 9.00 ÓRÁTÓL BUDAPESTEN
(V. kerület Alkotmány utca 9-11. szám alatt) a BGF-KVIK
Oktató Kabinetjében és az intézmény I. emeletén lévõ
Gundel Károly Elõadóteremben rendezi meg.
Benke László olimpiai bajnok mesterszakács szakmai
irányításával mûködõ zsûri ebben az évben a magyar
gasztronómia 1880-1910. közötti idõszakára jellemzõ
ételsorok - leves vagy elõétel, fõétel, desszert -minõsítését,
értékelését, az „ELSÕ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND”
vándordíjának illetve a verseny támogatói által felajánlott
díjak odaítélését végzi.
A gasztronómiai verseny résztvevõi számára a magyar
gasztronómia XIX-XX. század fordulójának idejére jellemzõ
ételsorok összeállításához segédanyag készült, mely
megtekinthetõ a GKRTE honlapja "Szakmai oldalán"
a "Bor, gasztronómia, …" címû fejezetben.
A Dr. Ketter László Hagyományõrzõ Gasztronómiai Verseny
három kategóriában, 3-5 fõs csapatok részére
kerül meghirdetésre:
1) hagyományõrzõk: civil szervezetek, önkormányzatok,
intézmények képviselõi
2) szakemberek: éttermek, vendéglõk, szállodák
szakemberei
3) fõiskolai hallgatók
A „fõiskolai hallgatók” kategóriája kizárólag a BGF-KVIK
vendéglátó és szálloda szakirányos hallgatói részére kerül
meghirdetésre.
A szervezõk a fenti kategóriáknak megfelelõen várják
a versenyzõk jelentkezését legkésõbb
2015. október 15-ig a GKRTE 2100 Gödöllõ,
Patak tér 7. szám alatti posta címén vagy az Egyesület
gkrte@vnet.hu e-mail címén.
Kérjük, hogy a versenyre jelentkezõk a jelentkezési szándékuk
közlésével egyidejûleg csatolják az általuk készítendõ tájjellegû
ételek megnevezését és az ételsor elkészítésének rövid leírását,
receptúráját.
A versenyzõk maguk gondoskodnak az elkészítendõ ételek
alapanyagairól.
Kérjük a versenyen részt venni kívánó csapatokat,
hogy a versenyre 15 adag ételt készítsenek el.
Az ételek helyszínre történõ szállítását és tálalását saját
eszközeik felhasználásával végezzék.
Amennyiben a BGF-KVIK és a GKRTE évadzáró gasztronómiai
versenyén nem versenyzõként, hanem
a rendezvény támogatóiként kívánnak közremûködni,
abban az esetben - a verseny díjazottai részére felajánlandó
díj megnevezésének és értékének megjelölésével - ezen
szándékukat a verseny szervezõivel
a fentiekben megjelölt posta vagy e-mail címen közölni
szíveskedjenek.
A legkiválóbb versenyzõk az Andromeda Travel Utazási Iroda
által 2016. június vagy szeptember hónapra felajánlott 1 db, 5
fõre - két légteres-, 7 éjszakára szóló, Görögországban,
Makrygialos üdülõhelyen, a tengerparton található, tengerre
nézõ Star Beach Rezidencia Resort szálláshelyet vehetik igénybe.
A díjakat a szakmai zsûri értékelését követõen a verseny
támogatói adják át a díjazottaknak.

A gasztronómiai hagyományaink megõrzését és
a színvonalas magyar vendéglátás elõtérbe helyezését
célzó regionális gasztronómiai versenyen való
közremûködését elõre is köszönjük!
További információ:
Bárd István
a GKRTE ügyvezetõ elnöke, GKRTE Információs Irodája
2100 Gödöllõ, Patak tér 7.
Tel.: 06 28/419-231 • E-mail: gkrte@vnet.hu
Honlap: www.gkrte.hu, www.rtdm.hu

