
GASZTRONÓMIAI
VERSENYFELHÍVÁS

A GÖDÖLLÕ KÖRNYÉKI REGIONÁLIS
TURISZTIKAI EGYESÜLET (GKRTE) ÉS

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
IDEGENFORGALMI KARA (BGE-KVIK) 

2016. DECEMBER 6-ÁN (KEDDEN) BUDAPESTEN
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GASZTRONÓMIAI VERSENYÉN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRE.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a GKRTE és
a BGE-KVIK évadzáró, Dr. Ketter László Hagyományõrzõ

Gasztronómiai Versenyét és szakmai konferenciáját 
2016. DECEMBER 6-ÁN (kedden) 9.00 ÓRÁTÓL

BUDAPESTEN (V. kerület Alkotmány utca 9-11. szám
alatt) a BGE-KVIK Oktató Kabinetjében és az intézmény

II. emeletén lévõ Dr. Ketter László IV-es számú
Elõadóteremben rendezi meg.

Benke László olimpiai bajnok mesterszakács szakmai
irányításával mûködõ zsûri ebben az évben 

a hazai hal- és vadételek - leves vagy elõétel, fõétel,
illetve éttermi meleg tészta - minõsítését, értékelését,

az „ELSÕ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND”
vándordíjának, illetve a verseny támogatói által 

felajánlott díjak odaítélését végzi.

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) vendéglátóipari szakmunkás-, szakközépiskolai
tanulók, fõiskolai és egyetemi hallgatók

A szervezõk a fenti kategóriáknak megfelelõen várják
a versenyzõk jelentkezését legkésõbb 

2016. 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 hazai hal- és vadételek, illetve éttermi meleg
tészta 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 17 adag ételt készítsenek el.

Az ételek helyszínre történõ szállítását és tálalását saját
eszközeik felhasználásával végezzék.

Amennyiben a BGE-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 csapat az 
„Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend”

vándordíját nyeri el.

A szponzorok által felajánlott értékes 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


