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A lekvárverseny kiírása, Váci Zöld Fesztivál 2022
A Magosfa Alapítvány és a Bagolybükk Egyesület a Váci Zöld Fesztivál
keretében kóstolással egybekötött lekvárversenyt rendez a város főterén,
a Harangjáték pavilon szembeni standon 2022. szeptember 10-én
szombaton, 10 és 13 óra között. Szeretettel várjuk a lekvárok készítőin
kívül a házi lekvárok ínyenceit, mivel a helyszíni kóstolást követően
szavazatukat leadhatják a legízletesebb termékekre.
Kik és hogyan nevezhetnek?
Az a magánszemély, vagy jogi személy (szervezeti formájától függetlenül)
nevezhet saját lekvárjával, aki Váctól légvonalban számítva 40 km-es
távolságon belül állítja elő azt.
Lekvárfajtánként összesen 0,5 kg (mindegy milyen kiszerelésben) lekvár
leadása szükséges. A lekvárok leadásakor fel kell tüntetnie a következő
adatokat egy papíron, de csak akkor, ha a lekváron, a címkén azok nem
szerepelnek: az előállító neve és elérhetőségei; az előállítás helye
(település); a termék neve; a lekvár összetétele; a készítés időpontja;
egyéb megjegyzés (pl. bontás után jól keverjük meg a lekvárt).
A lekvárversenyen való indulás ingyenes!
Hol lehet leadni a lekvárokat?
Vác, Lemez u. 3/a. címen, 2022. szept. 5. és 9. (hétfő-péntek) között,
napközben (8-17 óra). Ugyanakkor kérjük, a tervezett átadási időpont
előtt pár órával jelezze szándékát a 06 20 984 3946-os telefonszámon.
A rendezvény előtt, a helyszínen sajnos már nem lehet leadni lekvárt.
Amennyiben gondot okoz a lekvárok Vácra való eljuttatása, vagy a
leadandó mennyiség, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
Milyen kategóriák lesznek?
Két kategóriát határoztunk meg alapvetően: profi és amatőr. Amatőrnek
az minősül, aki nem árulja lekvártermékét 2022-ben.
A lekvárok kategóriáit annak függvényében döntjük el a Váci Zöld
Fesztivál előtt, hogy hány lekvár indul a versenyen. Ha sok lekvár áll
rendelkezésre, akkor 6 kategóriát indítunk (szilva, sárgabarack, piros
gyümölcs /pl. málna, ribizli/, vegyes gyümölcs, erdei, cukormentes), míg
ha kevés, akkor csak tiszta (pl. szilva) és vegyes kategóriák lesznek.
Mit lehet nyerni?
Egy kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk ki, aki megkapja „Az év …
lekvárja Börzsöny és a Cserhát vidékén” díjat, oklevelet és ajándékot.
Mikor tartják az eredményhirdetést?
2022. szeptember 10. 14 óra, Vác, Március 15. tér, Harangjáték pavilon
További információ:
Magosfa Alapítvány, 06 20 984 3946 vagy magosfa@magosfa.hu
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