„ Jászfényszaru tortája 2018.” - versenykiírás
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
2018. évre a XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából meghirdeti a „Jászfényszaru tortája”
versenyt.
A pályázat nyitott, az Ipartestület rendes tagjain kívül is nevezhetnek cukrászdák. A versenyre
azonban csak cukrászdák vagy vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások nevezhetnek,
magánszemélyek nevezését nem fogadjuk. Minden versenyző 1 db tortával nevezhet.
Ez a torta XXIV. Jász Világtalálkozón „Jászfényszaru tortája” lesz. A nyertes receptet
nyilvánosságra hozzuk, melyet a későbbiekben „Jászfényszaru tortája” néven lehet
forgalomba hozni.
Új, kreatív ötleteket, elsősorban magyaros, jászos ízvilágú tortakreációt várunk.
Felhívjuk a nevezők figyelmét, hogy NE a már évek óta árusított tortáikkal nevezzenek, a
verseny egyik kifejezett célja, hogy új, kreatív magyar torta receptek szülessenek.
A versenymunkák nem tartalmazhatnak:
-

aromákat
fondokat
növényi habot
margarint
modell burkolóanyagot

További kritérium:
-

valamiben utaljon Jászfényszarura ( www.jaszfenyszaru.hu)

Értékelési szempontok: íz/ízek harmóniája, küllem, kreativitás/innováció, praktikum és ár/érték
arány.
Nevezési határidő: 2018. május 4.
A nevezési lap a következő
www.jaszfenykonyvtar.hu

honlapokról

is

letölthető:

www.cukraszat.net,

A nevezési lapokat a konyvtar.fenyszaru@gmail.com e-mail címre várjuk.
További információ: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126, Jászfényszaru, Szent István út 1.
Tel: 57/422-265 (Nagy Ildikó, Bujdosó Katalin)

A beérkezett pályamunkák elbírálására 2018. május 20-25. között kerül sor, kihirdetése 2018.
május 26-án, szombaton lesz.
Minden nevezett versenyzőnek visszaigazolást küldünk, melyben tájékoztatni fogjuk a verseny
menetéről.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a pontos receptet mindennemű ellenszolgáltatás nélkül a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének és Jászfényszaru Város Önkormányzata
rendelkezésére bocsájtja, aki azt nyilvánosságra hozza.
A nyertes pályázó semmilyen követeléssel nem állhat elő sem a Jászfényszaru Város
Önkormányzatával, sem a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével, sem a május
26-a után a tortát árusító cukrászdákkal szemben.
A nyertes pályázó 100.000,- Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül, valamint a XXIV. Jász
Világtalálkozó alatt az ő tortáját szolgálják fel a világtalálkozón résztvevő vendégeknek is és
kizárólagos árusítási lehetőséget kap. A második és harmadik helyezett tárgyjutalomban
részesül.

A nevezését szeretettel várjuk.

