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A Magyar Sörgyártók Szövetsége a hagyományteremtő szándékkal ünnepelt Sör Világnap
alkalmából pályázatot hirdet.
A modern magyar gasztronómia forradalma nem lehet teljes a sör nélkül. A sör a magyar
mindennapokban is jelen van, a sokszínű ital reneszánszát éli, azonban míg a szomszédos
országoknak, megvannak azok a nemzeti ételei, amelyek jól beváltan kísérik a különböző söröket,
itthon nem alakult ki, olyan falatka – sörkorcsolya, mint ami a német vagy cseh mindennapok
része.
A
pályázat
célja,
hogy
túllépve
a
pogácsa-virsli-földimogyoró
unalmas
„szentháromságán”megtaláljuk azokat a modern magyar gasztronómiába illeszkedő, hazai, jó
minőségű alapanyagokból, könnyedén elkészíthető sörkorcsolyákat, melyek méltó kíséretet
biztosítanak a különböző típusú söröknek.
Mit nevezünk sörkorcsolyának?
Olyan falatka, harapnivaló, esetleg desszert, ami nem csupán kiegészít egy pohár sört, hanem
megjelenésében, illatában, ízében harmonizál a hozzá kínált sörrel és együtt fogyasztva új,
komplex gasztronómiai élményt is nyújt, kiemelve az adott sörfajta karakteres jegyeit. Az igazán
jól megkomponált sörkorcsolya épülhet a hasonló ízekre, érzetekre, az illat- és ízkontrasztokra és a
sörözés közben keletkező könnyű éhségérzetet is elmulasztja, „jól csúszik rá” a sör. Emellett
könnyen elkészíthető-tálalható-fogyasztható.

RÉSZVÉTEL ÉS VERSENYKATEGÓRIÁK
A pályázat nyitott, a versenyben részt vehet bármilyen Magyarországon bejegyzett, HO-RE-CA
szegmensben működő vendéglátóegység. Kategóriánként 2 db pályamunkával lehet pályázni,
melyet szakmai zsűri bírál el.
A versenyt három kategóriában hirdetjük meg, ezen sör típusok mellé kreált sörkorcsolyákkal lehet
pályázni:





világos láger (pilzeni ill. láger) mellé
búzasör (osztrák-bajor stílusú) mellé
félbarna ill. barna sör mellé (sötét láger sörök, sötét baksör)

A VERSENY
A PÁLYÁZÁS
A vendéglátóegységek online a www.sorszovetseg.hu/magyarorszag-sorkorcsolyaja weboldalon és
a Sör mi több Facebook oldalán (https://www.facebook.com/sormitobb) található online formula
hiánytalan kitöltésével vagy e-mailben a sorkorcsolya@sorszovetseg.hu email címen pályázhatnak.
A nevezéshez szükséges megjelölni a pályázni kívánt kategóriát, bemutatni az elkészítendő
sörkorcsolya pontos alapanyagait, az összetevők mennyiségét 4 főre vonatkozóan, az elkészítésre
vonatkozó részletes leírást és egy fotót is a nevezési határidő betartásával.
Minden versenyző, a beérkezett nevezési lapok alapján e-mailes visszaigazolást kap.
A nevezési ingyenes. Pályázási időszak: 2016. augusztus. 4. és 26. között.
A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA
Az első zsűrizési körből kategóriánként 3 sörkorcsolya jut tovább a döntőbe. A receptek értékelési
szempontjai:





Új, kreatív ötleteket várunk a sörkorcsolyákra.
Magyarország sörkorcsolyája könnyen fogyasztható, jellemzően falatok formájában,
bármilyen egyszerűen tálalható fogyasztható étel megfelel.
Bárki számára gyorsan (30 perc) és egyszerűen elkészíthető.

A döntőbe jutott pályázatok benyújtóit az eredményről e-mailben értesítjük 2016. szeptember 1-7.
között.
A verseny győztesének kihirdetése előtt a kategóriánként döntőbe jutott 3 darab sörkorcsolyának
próbakóstolást tartunk. A próbakóstolás során a döntős recepteket egy profi séf és csapata fogja
prezentálni a szakmai zsűri számára. Ennek helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben adunk
információt. A kóstolásra és eredményhirdetésre a döntőbe jutott receptek pályázói vendéglátó
egységenként 3 főt delegálhatnak, akiknek lehetőségük nyílik az elkészítés előtt egyeztetni,
konzultálni a séffel. Abban az esetben, ha a pályázó nem jelenik meg a próbakóstoláson a
receptek, akkor is elkészítésre kerülnek, a jelenlét nem befolyásolja a versenyben maradást.
A zsűrizés élőben a sajtó kiemelt képviselői előtt zajlik, akik megkóstolhatják, láthatják, hallhatják
a versenymunkák értékelését. Az értékeléskor a nevezett sorkorcsolyák készítői sem a zsűri, sem a
közönség nem ismertek, a készítőket csak az értékelés után, hozzuk nyilvánosságra.
Értékelési szempontok:






felhasznált alapanyagok
illatok,
íz/ízek harmóniája,
kreativitás.

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS
Az eredményhirdetésre a döntő helyszínén kerül sor 2016. szeptember 13-án. A nyertes
sörkorcsolyák lesznek 2016. évben „Magyarország Sörkorcsolyái”. A nyertes recepteket
nyilvánosságra hozzuk. Az érmes sörkorcsolyák receptúrái a Sörszövetség hivatalos
kommunikációs csatornáin és különböző sajtófelületeken is megjelenésre kerülnek.
A nyertes sörkorcsolyáknak külön sajtókampányt szervezünk. A nyertes pályázók a Sörszövetségtől
oklevelet és plakettet kapnak, valamint médiaérdeklődésre (rádió, televízió, online és nyomtatott
sajtó) is számíthatnak. A médiafelkérések elfogadása a nyertes pályázók és a szakma különös
érdeke, így a nyertes pályázótól elvárt kötelesség.
A nyertes pályázók vállalják, hogy a pontos receptet mindennemű ellenszolgáltatás nélkül a Magyar
Sörgyártók Szövetségének rendelkezésére bocsátják, aki azt nyilvánosságra hozza. A nyertes
pályázók semmilyen követeléssel nem állhatnak elő sem a Magyar Sörgyártók Szövetségével, sem
az későbbiekben a sörkorcsolyát árusító vendéglátóegységekkel szemben.
A versenyen indulók egészen az eredményhirdetésig a benevezett sörkorcsolya receptjét nem
hozhatják nyilvánosságra. A résztvevők a verseny teljes időtartamára titoktartást vállalnak.

ZSŰRI
1.
2.
3.
4.
5.

Salamon Zsófia, titkár Magyar Sörgyártók Szövetsége
Vásárhelyi István, sörgasztronómus
Horváth Balázs, főszerkesztő Chef és Pincér
Kovács Gábor, szakújságíró, blogger
Gyenge Zsolt, elnök Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete

A program kapcsán a változtatás jogát fenntartjuk.
Minden kedves pályázni kívánó nevezését szeretettel várjuk.

Schillinger Attila
igazgató, Magyar Sörgyártók Szövetsége
Budapest, 2016.08.04.

