Kedves Versenyzők!
Örömmel értesítjük, hogy 2017. február 11-án megrendezésre kerül a
IX. Tenkesalja Böllérfesztivál, melyre sok szeretettel meghívjuk
Önt és baráti társaságát, hogy a régió csapatai összemérjék ügyességüket a
hagyományos disznóvágás feladataiban.
Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése
céljából indítottuk útjára, hagyományteremtő-őrző céllal, és azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy nem csak a bölléreknek, hanem az idelátogató nézőknek is színes
programokat kínáljunk a téli időszakban. A nap folyamán a vendégek
szórakoztatásáról a résztvevő csapatokkal érkező, a települést képviselő kulturális
csoportok is gondoskodnak.
Az idei évtől két külön álló programmal próbáljuk gazdagítani az idelátogatókat.
 Falusi disznóvágás

Városi disznóvágás
A kettő között a különbség a disznó kezdeti feldolgozása.
A falusinál az élő disznót kell a megfelelő módon feldolgozni, melyet hozni is lehet
vagy a szervező térítés ellenében a helyszínen biztosít.
A városinál fél disznót kap a versenyző csapat a szervezőtől, térítés ellenében.

Verseny:
A sertés hagyományos házi feldolgozása :
 csapatmunka minősítés
 böllérmunka minősítés
 húselőkészítés füstölésre, hűtésre
Húsfeldolgozás,disznótoros készítmények:
 leves (hagyományhoz illő)
 hurka-kolbász
 káposztás étel
 töpörtyű
 fogópálinka
 forralt bor minősítése

Versenyfeltételek:
Falusi disznóvágás:
 A versenyre nevezhet minden településről egy 10 fős csapat.
 Nevezési díj : 18.000+ÁFA Ft + lehetőség szerint különdíj felajánlása, melyet
a zsűri ítél oda. Mely tartalmazza a Trichinella tesztet. A nevezési díjat 2017.
február 6-ig, lehet megfizetni mely időpont egyben a nevezés végső határideje
is a SAGYÖNGY Kft.10402434-50526682-75871008 számlára kell átutalni

 „FALUSI DISZNÓVÁGÁS” megnevezéssel.
 A hozott sertés 100 kg felett, állat egészségügyi bizonyítvánnyal, -állatorvosi
igazolással és azonosító fülszámmal legyen ellátva.
 Csak nyomáscsökkentővel ellátott perzselők, palackok használhatók.
 Gázelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS.
 Csak elkábított állatott lehet elvéreztetni (3 percen belül)
 A bontás után elvégzett vizsgálatot (Trichinella tesztet) követően lehet a
készítményekből fogyasztani.
 A versenyt, a feldolgozást a jelenlegi jogszabályok és a szakma szabályai
alapján kell végezni!
 Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszer
higiéniai előírásokat.
 Minden csapat biztosít egy fellépő kulturális csoportot, ami a településüket
képviseli, és a versenyben a zsűri által pontozásra kerül.
 A töltelék áru többféle lehet, de csak egy lesz zsűrizve.
 A böllérmunka a sertés kábításától a zsír sütésig tart.
 A sátor a vendégek felé nyitott legyen.

Kóstoltatás a versenyző csapatok részéről szigorúan TILOS az
érvénybe lévő jogszabályok miatt.
Városi disznóvágás:
 A versenyre nevezhet minden településről egy 5 fős csapat.
 Nevezési díj mely egyben a félsertés ára is: 35.000Ft Bruttó + lehetőség szerint
különdíj felajánlása, melyet a zsűri ítél oda. A nevezési díjat 2017. február 6ig, lehet megfizetni mely időpont egyben a nevezés végső határideje is a
SAGYÖNGY Kft.10402434-50526682-75871008 számlára kell átutalni
„VÁROSI DISZNÓVÁGÁS” megnevezéssel.
 Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók.
 Gázelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS.
 A versenyt, a feldolgozást a jelenlegi jogszabályok és a szakma szabályai
alapján kell végezni!
 Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszer
higiéniai előírásokat.
 Minden csapat biztosít egy fellépő kulturális csoportot, ami a településüket
képviseli, és a versenyben a zsűri által pontozásra kerül.
 A töltelék áru többféle lehet, de csak egy lesz zsűrizve.
 A verseny a zsír sütésig tart.
 A sátor a vendégek felé nyitott legyen.

A helyszín a siklóson Riczu Tüzép mellett található Tenkes Lovastanya.
A helyszínen biztosított:

hely (50 m2)
víz (csapról)
villany (230 V)
vágásból keletkező hulladék tárolása (bél, szőr)
élő sertést napi áron ( kb. 120kg ) , vagy félsertés ( kb. 35kg ) az aktuális árat a
rendezvény honlapján, www.tenkeslovastanya.hu közzétesszük /
Továbbá a munkához, főzéshez szükséges felszerelésről minden versenyző csapat
saját maga gondoskodik. A felszereléseket 2017. február 6-án (pénteken) a helyszínre
kell vinni és elhelyezni. Az őrzésről gondoskodunk.






Program:

8:00 Fogópálinkás köszöntő: Dr. Marenics János, Siklós Város Polgármestere
8:30-15:30
Verseny
15:30
Zsűrizés
16:30
Eredményhirdetés
A zsűri elnök:
A zsűri tagjai:

Díjak:











a böllérek böllére ( csak a falusi disznóvágás )
a legjobb fogópálinka
a legjobb forralt bor
a legjobb leves
a legjobb kolbász
a legjobb hurka
a legjobb káposztás étel
a legjobb töpörtyű
a legjobb kulturális produkció
közönségdíj a legnépszerűbb csapatnak
 a legvidámabb csapat

A csapatok megkapják a zsűrizés feltételeit a verseny megnyitásakor:
A sertés bontásának és a húsok feldolgozásának, előkészítésének a zsűrizése:







higiéniai feltételek
esztétikum, hagyományápolás
a környezet összképe
az előkészített húsok szakszerű darabolása további feldolgozásra
csapatmunka, a csapat összképe (munkaruha, felszerelés, tisztaság,
hangulat)
Fogópálinka zsűrizése
 szín
 íz
 zamat

Forralt bor zsűrizése
 hőfok
 ízesítés
 összhatás

Az ÉTKEK zsűrizése
A zsűri részére minden csapat egy-egy tál, ízlésesen tálalt étel különlegességet készít.

A zsűrizés feltételei:








külső megjelenés, esztétikum
állag, egyedi ízesítés
élvezeti érték
tálalás
kiegészítők ötletessége
szín és íz hatás harmóniája
süthetőség

Produkció zsűrizése
 A kulturális műsor zsűrizése
A csapatok figyelmét felhívja a zsűri a felszolgálás kulturáltságára és a higiéniai
feltételek, szabályok betartására.
Jó versenyzést és jó hangulatot kíván minden csapattagnak
A rendezőség és a zsűri!

2017. február 11. IX. Tenkesalja Böllérverseny
Riczu Sándor
Rendezvény főszervezője
Amennyiben elfogadja meghívásunkat és indít csapatot, úgy kérem, nevezési
szándékukat 2017. február 6-ig jelezni szíveskedjen az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Riczu Sándor
Távrecsegő: 72/579-215,
Írott távrecsegő: 72/579-217
Hordozható távrecsegő: 30/9468-155
E-levél: tenkeslovastanya@gmail.com
Honlap cím: www.tenkeslovastanya.hu

Facebook: www.facebook.com/tenkesaljabollerfesztival

TENKESALJA BÖLLÉRFESZTIVÁL
SIKLÓS
2017. február 11. (szombat)

JELENTKEZÉSI LAP
FALUSI DISZNÓVÁGÁS

VÁROSI DISZNÓVÁGÁS

kérném a megfelelőt aláhúzni

CSAPAT NEVE, CÍME:
CSAPAT VEZETŐJE:
CSAPAT ELÉRHETŐSÉGE:
(telefon, fax.)
KÜLÖNDÍJ:

_________________________________
___________________________________
____________________________________

______________________________________

PRODUKCIÓJÁNAK CÍME:

____________________________________

EGYÉB:

_______________________________________

A versenyfeltételeket megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
Mivel az ÁNTSZ nem engedélyezi a versenyen készült ételek megkóstolását a
vendégeknek, ezért a csapatkapitányok felelőssége ennek betartása.

____________________________

dátum

aláírás

