
 
Versenykiírás 

2013.03.09. 

Tisztelt Kollégák, Versenyzők és Diákok! 

II. Haller hidegkonyhai Gasztro verseny 
 

A verseny helyszíne:  

A rendezvénynek a Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola 

aulája és tankonyhája ad otthont. 

                                        9200 Mosonmagyaróvár Mosonvár út 15. 

 

Versenykategóriák: 
 

Felnőtt: egyéni 

 

„A” kategória Szakács-hidegkonyha 

 

„B” kategória Szakács-melegkonyha (melegen elképzelt hidegen bemutatott) 

 

„D1” kategória szakács artisztika 

 

„C” kategória Cukrász 

 

„D2” kategória cukrász artisztika 

 

„G1” kategória Pék 

 

            „G2” kategória Pék artisztika  

 

Tanuló: 

 

„SzT” Szakács-hidegkonyha tanuló kategória (egyéni vagy csapat 2fő) 

 

„D1T” szakács tanuló artisztika 

 

„CT” Cukrász tanuló kategória (egyéni vagy csapat 2fő) 

 

            „D2T” cukrász tanuló artisztika 

 

            „GT” Pék tanuló kategória 

             

            „PT” Pincér tanuló kategória (egyéni vagy csapat 2fő) 
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FELNŐTT VERSENYFELADATOK 
 

 

„A” kategória – Hidegkonyha 

 
 

A versenyző két lehetőség közül választhat: 

 

1. Lehetőség: 

 

1 dísztál 8 személy részére + 1 kóstoló adag tányérra tálalva 

8 féle fingerfood, vagy tapas. Ebből 4 meleg és 4 hideg, fajtánként minimum 6-6, 

maximum 10-10 darab. Mindegyik terméket hidegkonyhai módon kell tálalni. 

                                                                                                      

Asztalméret: 1,2m hosszú*2 m  

 

VAGY 

 

2. Lehetőség : 

 

1 dísztál 8 személy részére + 1 kóstoló adag tányérra tálalva 

6 különböző előétel, ebből 3 meleg és 3 hideg. Mindegyik hidegen tálalva + 1 kóstoló 

adag tányérra tálalva, ami szabadon választható                        

Asztalméret: 1,2m*2 m 

 

 

„B” kategória – Melegkonyha 
(melegen elképzelt, hidegen tálalt) 

 

 

1 vegetáriánus tál 4 személy részére + 1 kóstoló adag tányérra tálalva (hús és hal 

nélkül, tejtermék és tojás használata megengedett) 

 

és 

 

Menü 1 személy részére, ami 5 fogásból áll, tányérdesszerttel. Ennél a feladatnál nem 

kötelező a vegetáriánus készítmény. 

 

Kérjük feltétlenül vegyék figyelembe: 

A kóstoló adagokat helyezzék el az asztalon. Addig tartsák hidegen folpack alatt. A teszt 

tányérra tálalt ételt nem kötelező lefényezni.                                                                   

Asztalméret: 1,2m*2 m 

 

„D1” kategória – Hidegkonyhai artisztika 
 

Dekoratív művészi alkotás jellemző anyaga ehető (élelmi alapanyag) kell, hogy legyen. 

A kiállított termékek mérete maximum 1.6 méter magas lehet. 

A vázszerkezetéhez használható nem élelmi anyag pl.: drót, fa, műanyag, ami higiéniai 

szempontból nem kifogásolható. Nem elfogadható, ha a felsoroltakon túl más célra is idegen 

anyagot használnak fel, vagy a vázként felhasznált anyagok mennyisége eltúlzott, nem a 

statikai szerepet szolgálja. 

 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 
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„C” kategória- Cukrászat  Választhat két lehetőség közül: 
 

1. Választható téma: 

 

3 db 8-10 személyes (különböző) torta díszítve, egy szelet kivágásával, bemutatásával 

3 különböző tányérdesszert (hidegen vagy melegen elkészítve, hidegen bemutatva) egy 

személy részére egyenként szervírozva 

Egy alkalmi díszmunka vagy dísztorta mely különböző eseményekre a mindennapi munka 

során elkészíthető. 

Asztalméret: 1,2m *0,8m 

VAGY 

2. Választható téma: 

 

8 fő részére 5 különböző  töltött 

petits fours (darabja maximum 25 gramm) vagy 

sajt fours   (darabja maximum 25 gramm) vagy 

bon-bon  (darabja maximum 15 gramm) 

A versenyző köteles teszt tányért készíteni a zsűri részére kóstolás céljából. A tányéron 

minden bemutatott szortimentből 1-1 db legyen. 

3 különböző tányérdesszert (hidegen vagy melegen elkészítve, hidegen bemutatva) egy 

személy részére egyenként szervírozva, nem kell kóstoló ebből. 

Egy alkalmi díszmunka vagy dísztorta mely különböző eseményekre a mindennapi munka 

során is elkészíthető. 

Minden kiállított készítmény csak ehető anyagokat tartalmazhat. 

 

Asztalméret: 1,2m *0,8m 

 

„D2” kategória – Cukrászati Artisztika 
 

A bemutatott munkát ehető anyagból kell elkészíteni 

A művészi alkotás csak térbeli három dimenziós  munka lehet  

A vázszerkezetéhez nem használható nem élelmi anyag pl.: drót, fa, műanyag! 

Különösen felhívják a szervezők arra a figyelmet, hogy a zárt vitrinekben elhelyezett 

készítmények a zsűri számára hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Különben a kiállított 

tárgyak nem értékelhetőek. 

Alapvetően a következő anyagok használhatóak: Cukor (különböző technikával előállított), 

nugátok, marcipán, csokoládé, grillázs hagyományos-vagy modern, keményzsír, tragant. 

Jelentkezési lapon kérem jelölje az anyagot, ami a munka fő részét képezi. 

A kiállított objektumok minimum 60 cm és maximum 1,6 méter magasak lehetnek. 

 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 

„G” Kategória-Pék 

„G1” – FELNŐTT KATEGÓRIA (hozott termékek)  

                     feladat:  Kenyér –az egészséges táplálkozás jegyében 

   péksütemény  

  díszmunka 

Asztalméret: 1,2m *0,8m 

 „G2” – ARTISZTIKA  

 

 feladat:  díszmunka 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 
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TANULÓ VERSENYFELADATOK 

 
„SzT” Kategória- Szakács tanuló 

Feladat: 

3 különböző hideg előétel, ebből 1 házi szárnyasból, 1 édes vízi hazai halból kell készíteni, 1 

vegetáriánus előétel (tej és tojás felhasználható). Mindegyik hidegen tálalva. 

Továbbá mindegyik fajtát duplán kell elkészíteni, amelyből egy-egy adag kóstoló a zsűri 

számára, az asztalon elhelyezve és tálalva. Javasolt a kóstoló adag lefényezésének elhagyása. 

A termékeket kész állapotban hozhatják a versenyzők a helyszínre. Az aszpik 

melegítésre és apróbb kiigazításra lehetőséget biztosít a szervező.  

 (egyéni vagy csapat 2fő)                                   
                                                                                      Asztalméret: 0,8m*0,8m 

 

„D1T” kategória – Hidegkonyhai artisztika 
 

 

Dekoratív művészi alkotás Jellemző anyaga ehető (élelmi alapanyag) kell, hogy legyen. 

A vázszerkezetéhez használható nem élelmi anyag pl.: drót, fa, műanyag, ami higiéniai 

szempontból nem kifogásolható. Nem elfogadható, ha a felsoroltakon túl más célra is idegen 

anyagot használnak fel, vagy a vázként felhasznált anyagok mennyisége eltúlzott, nem a 

statikai szerepet szolgálja. 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 

 

„CT” kategória- Cukrász tanuló 
 

 

Feladat: 

- Tetszés szerinti 2 féle napi sütemény készítése (torta, desszert, szelet, 

uzsonnasütemények stb.) fajtánként 10 darab, külön-külön tálcára dekoratívan 

tálalva. Ezen kívül a versenyző köteles 1-1 db-ot külön tányérra helyezni a 

zsűri részére, kóstolás céljából. Torta készítés esetén kérünk egy szeletet 

kivágni, hogy a töltés is megtekinthető legyen. 

- és 1 alkalmi díszmunka, tetszés szerinti témaválasztással 

(egyéni vagy csapat 2fő) 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 

 

D2T” kategória – Cukrászati Artisztika 

A bemutatott munkát ehető anyagból kell elkészíteni. A művészi alkotás csak térbeli három 

dimenziós  munka lehet. A vázszerkezetéhez nem használható nem élelmi anyag pl.: drót, fa, 

műanyag! Alapvetően a következő anyagok használhatóak: Cukor (különböző technikával 

előállított), nugátok, marcipán, csokoládé, grillázs hagyományos-vagy modern, keményzsír, 

tragant. Jelentkezési lapon kérem jelölje az anyagot, ami a munka fő részét képezi.                 

A kiállított objektumok minimum 40 cm, maximum 1,6 méter magasak lehetnek. 

Asztalméret: 0,8m*0,8m 
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„GT” Kategória-Pék   (hozott termékek) 

              feladat: Kenyér –az egészséges táplálkozás jegyében 3db 

                            péksütemény 

                            díszmunka 

Asztalméret: 0,8m*1,2m 

 

 

„FT” kategória-  PINCÉR TANULÓK 

2 részből áll a felszolgáló tanuló kategória: 

1. A versenyzőnek gálaétrendet kell készíteni italajánlattal, szabadon választott 

alkalomra, 4 főre díszasztal terítésével. 

A versenymunka bemutatására (4m x 4m) 16 m
2
–es terület áll rendelkezésre. Minden tárgyat 

(asztal, szék, textília, estközök, menükártya, dekoráció, installáció, a terítés témáját tartalmazó 

asztali tábla) a versenyzőnek kell biztosítani. Szervizasztalt nem kérünk, csak szóban. 

(egyéni vagy csapat 2fő)                                                                                        75pont 

 
2. Írásbeli teszt kitöltése 15 perc                                                                      25 pont 

 

---------- 

           100 pont 

 

 

EGYÉB  TUDNIVALÓK: 
 

A versenyen való részvétel feltétele:  

Időben leadott jelentkezés, a versenykiírás feltételeinek elfogadása. 

1. versenyzőknek átöltözési lehetőséget tudunk biztosítani. 

2. A versenymunkák értékelését hazai és nemzetközi versenyeken elismert szakemberek 

végzik. Az értékelés a pontozás alapján (arany- ezüst- bronzérem, oklevél), valamint 

különdíjak odaítélésével. 

3. A zsűri döntése megfellebbezhetetlen. 

4. A zsűrizés végeztével lehetőség a zsűri tagokkal történő beszélgetésre. 

5. A díszmunkák megnevezéséről a versenyzők gondoskodnak. 

6. Az asztalok leterítve és felszoknyázva várják a tisztelt versenyzőket, egyéb 

díszítésekről a versenyzők gondoskodnak. A zsűrizés végéig semmilyen egyértelműen 

beazonosítható jelet, nevet az asztalon elhelyezni nem lehet. A szervezők fenntartják a 

jogot, hogy ezeket a zsűrizés végéig az asztalról eltávolítják. A zsűrizés végeztével 

lehet a névtáblákat és reklámanyagokat az asztalokon elhelyezni. 
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7. Minden iskola maga gondoskodik a versenyzői nevének kiírásáról, valamint az iskola 

nevéről (a zsűrizés befejezése után).  

8. A korrektség és a tiszta verseny érdekében szeretnénk kérni minden szakoktató 

kollégát, hogy bemutatott termékek a tanulók keze munkáját dicsérje. 

9. Amelyik munkánál a zsűrinek bármilyen kétsége van arról, hogy a kiállított munkát 

részben vagy egészben nem a tanuló készítette, úgy abban az esetben felkéri a tanulót, 

hogy a díszmunkájának egy részletét a helyszínen a zsűri előtt készítse el. 

10. A zsűri fent tatja szintén a jogot, hogy a versenyző tanulóhoz kérdést intézzen a 

munkájával kapcsolatban. 

 

 

 

A jelentkezés módja:    (Verseny napja: 2013.03.09.) 

 

Nevezési határidő: 2013.02.25. HÉTFŐ 24 óráig 

 

Nevezés: INGYENES MINDEN KATEGÓRIÁBAN! 

 

Nevezés e-mailben: haller.gasztrokupa@gmail.com 

 

Minden beérkezett jelentkezésről legkésőbb 2012.03.04-ig visszaigazolást küldünk, e-

mailben.  

 

 

Ebéd vásárolható a helyszínen, egésznap büfé! 

 
A versennyel és a jelentkezéssel kapcsolatos további kérdésekben tájékoztatást ad: 

 

TUKOVICS ANTAL TAMÁS   e-mail: haller.gasztrokupa@gmail.com 

                                                            facebook: Haller Gasztro Kupa oldalon 

 tel: 0620/2649383   

 

Jó egészséget, kitartást kívánunk a versenyhez és sok sikert a felkészüléshez! 

 

Mosonmagyaróvár, 2012. szeptember 14. 

 

                                                           TUKOVICS ANTAL TAMÁS   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


