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FELHÍVÁS 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 

VADFŐZÉST 

hirdet a ZALAI TERÍTÉK – Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál rendezvény keretében 

 

A vadfőzés időpontja: 2016. szeptember 3. (szombat) 9:00 óra 

A vadfőzés helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca (szabadtéren) 

 

 

Zalaegerszeg és a város rendezvényszervező cége, a Kvártélyház Kft. immár kilencedik alkalommal 

szervezi meg a ZALAI TERÍTÉK – Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivált, mely a korábbi 

években Belvárosi Szüret elnevezéssel gazdagította a város rendezvénynaptárát. Az elmúlt években 

a gasztrotéma: az utánozhatatlan zalai erdő, vad és Göcsej. 

Ez alkalommal a szokásos fesztiválelemek mellett a fő hangsúly a vadászat értékeinek 

nagyközönség által való megismertetésére helyeződik. 

A vad, a vadételek az utcára is kimennek: várják a főzőcsapatokat a belvárosba. A vadételek, 

elsősorban a vadpörkölt megfogalmazásának szinte végtelen számú lehetősége áll a nevezők előtt. 

 

 

Nevezési feltételek: 

Maximum 6 fős – 18. életévet betöltött tagokkal – csapatok jelentkezését várjuk. 

A főzéshez szükséges vadhúst (7 kg/csapat) biztosítjuk. További alapanyagok beszerzéséről (pl.: 

hagyma, zsiradék, fűszerek… stb.) a csapatoknak maguknak kell gondoskodni. 

A résztvevőknek maguknak kell gondoskodni bográcsról, bográcstartó állványról, valamint az étel 

elkészítéséhez szükséges egyéb edényekről, kiegészítőkről. 

Az állványnak alkalmasnak kell lennie, hogy a bográcsot aszfaltfelületen megtartsa. 

http://www.kvartelyhaz.hu/
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A főzéshez – igény szerint – biztosítjuk a szükséges tűzifát, illetve tűzteret (a tűztér magassága: 25 

cm). Gázon való főzésre is van lehetőség, de annak feltételeiről a csapatoknak maguknak kell 

gondoskodniuk. 

A kényelmes főzéshez biztosítunk egy sörgarnitúrát (1 db sörasztal és 2 db sörpad), tűzteret, 

valamint a tisztaság megőrzése érdekében szeméttároló edényt. 

 

 

Nevezési díj: 

A nevezés díjtalan. Amelyik csapat zsűriztetni szeretné az ételét, nevezési díj: 5.000 Ft. 

 

Zsűrizés: 

Az ételek zsűrizése 12:00 órakor veszi kezdetét. 

Szakértő zsűri a gasztronómia, a közélet, a vadásztársadalom prominenseiből. 

A rendezvény jellegéhez illő öltözetet is díjazzuk! 

 

 

Ebédjegy-beváltás: 

A rendezvényen a Kvártélyház Dísz téri Jegypénztárában, illetve a helyszínen árusított ebédjeggyel 

lehet az elkészült ételekből vásárolni. A bevételt jótékony célra fordítjuk: a Zalaegerszegi 

Gyermekotthon javára. 

 

 

Jelentkezés: 

Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lap és 1. számú melléklete (Nyilatkozat) hiánytalan kitöltésével 

és visszajuttatásával lehet. 

A jelentkezési lap megtalálható a www.zalaegerszeg.hu portálon, a Kvártélyház és az Egerszeg 

Fesztivál facebook oldalán, valamint a www.kvartelyhaz.hu oldalon. 

Beküldési határidő: 2016. augusztus 14. (vasárnap) éjfél. 

A jelentkezési lapokat személyesen a Kvártélyház Dísz téri Jegyirodájában, valamint online az 

alábbi e-mail címre várjuk: zalaiteritek@gmail.com. 

A helyszín adottságait tekintve maximum 70 csapat jelentkezését áll módunkban elfogadni. 
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