„NEK sütemény”
Pályázati kiírás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos
süteményének megalkotására
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete pályázatot hirdet a 2021. szeptember 5-12. között
Magyarországon megrendezésre kerülő, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos
süteményének megalkotására. A pályázatot a NEK Titkárság jóváhagyásával és közreműködésével
fogjuk lebonyolítani.
A pályázatra az Ipartestület rendes tagjai nevezhetnek. Minden versenyző maximum 2 db süteménnyel
indulhat. A sütemény elnevezésének, megjelenésének és összetételének is harmóniában kell lennie a
rendezvény jellegével.
Nevezési díj nincs.
A nyertes sütemény lesz a NEK2020 rendezvény hivatalos süteménye. A nyertes receptet
tagcukrászdáink számára biztosítjuk a későbbiekben meghatározott feltételek szerint, akik a süteményt
szeptember 3-tól árusíthatják.
Olyan sütemény ötleteket várunk, amik alkalmasak a hűtés nélküli tárolásra és lehetőség szerint
egyenként csomagolhatóak, mivel ez a központi rendezvényen és a kísérő rendezvények
lebonyolításában is előnyt jelentene.
Koprodukcióban készült, több Kolléga ötlete és összefogása révén született süteménnyel is lehet
nevezni. A csapattagokat a nevezési lapon kérjük megnevezni!
A zsűri döntése alapján a pályázat alatt is nyílhat lehetőség arra, hogy több pályázó közösen dolgozza
ki a nyertes süteményt.
A recepteket, az elkészítés pontos technológiai leírását, valamint a tételes, teljes árkalkulációt (a
torta nettó nyersanyag értékével együtt) a nevezési laphoz mellékelni kell!
Nevezései határidő: 2021. április 30.
A nevezéseket a cukraszat@cukraszat.net e-mail címre várjuk.
A nevezési lap honlapunkról (www.cukraszat.net) letölthető.
Minden nevezett jelentkezőnek visszaigazolást küldünk, melyben tájékoztatni fogjuk a pályázat
menetéről.
A nevezett sütemények csak természetes alapanyagokat tartalmazhatnak!

A nevezett sütemények:
-

tömege 50 g és 100 g között legyen,
formája bármilyen lehet, kerek és szögletes is,
ne legyen magasabb 8 cm-nél.

A sütemény jellegzetes, meghatározó ízének kialakításában olyan alapanyagok felhasználását
javasoljuk, melyek a Bibliában is megjelennek:
-

füge, szőlő, datolya, alma, gránátalma, szeder, csipkebogyó, aloé,
mandula, dió, pisztácia, bab, lencse,
búza, árpa, tönköly, köles,
méz, mustár, olívaolaj, must, bor, torma, uborka, fokhagyma,
kamilla, menta, petrezselyem, koriander, pemetefű,
fahéj, menta, kapor, kömény.

A nyertes pályázó vállalja, hogy a pontos receptet mindennemű ellenszolgáltatás nélkül a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének rendelkezésére bocsátja, aki azt nyilvánosságra
hozhatja.
A nyertes pályázó semmilyen követeléssel nem állhat elő sem a Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestületével, sem a NEK Titkársággal, sem a szeptember 3-tól a süteményt árusító
cukrászdákkal szemben.
A nyertes pályázó vállalja és tudomásul veszi, hogy a nyertes receptet a Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestületének írásos engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra.
A NYERTES PÁLYÁZÓ AZ IPARTESTÜLETTŐL OKLEVELET KAP ÉS
IPARTESTÜLET ÁLTAL SZERVEZETT TANFOLYAMI RÉSZVÉTELT IS NYER.

AZ

A médiafelkérések elfogadása a nyertes versenyző és a szakma különös érdeke, így a nyertes
pályázótól elvárt kötelesség!
A „NEK sütemény” értékesítésére jelentkező cukrászdák egyben azt is vállalják, hogy egy alkalommal
a rendezvény ideje alatt (2021. szeptember 5-12.) egy szentmise után karitatív módon megvendégelik
a misén résztvevő hívőket a székhelyük környékén lévő templomnál.
Minden kedves Kolléga nevezését szeretettel várjuk!
Az Ipartestület elnöksége
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