Kedves Leendő Kenyérsütők!
Gyertek el minél többen, és süssük ki együtt ki sütötte a legjobb kenyeret csupán kézi erővel, vagy
tanuljuk meg együtt a kenyérsütés fortélyait! Találkozzunk 2017. szeptember 23-án a Naplás
Egyesület által szervezett kenyérsütő fesztiválon és workshop-on. Az esemény része a Kertvárosi
Vígasságok rendezvénysorozatnak. Két programmal készülünk: verseny és workshop.
Workshop:
A workshop 9.30-kor fog kezdődni, kb. 12 óráig fog tartani. Fehér kenyeret fogunk készíteni. Az
alapanyagokat mi adjuk, kemencében ki is sütjük a kenyereket. Kérünk, hogy előre regisztrálj a lenti
email címen. A versenyen az itt készült kenyerek nem nevezhetnek.
Verseny:
Két kategóriában lehet nevezni: kenyérlángos és különleges kenyér. Népszerűsítsük együtt az
egészséges és finom házi kenyeret! Kérlek, hogy előre dönts el, melyik kategóriában indulsz (akár
mindkettőben is indulhatsz) és a helyszínre hozd magaddal az alapanyagaidat! Mivel mindenki
másmilyen lisztre, illetve egyéb hozzávalóra esküszik, ezért mi a következőkkel állunk
rendelkezésedre: víz, melegvíz, szalvéta, kemence, kés (meg persze asztalt is biztosítunk). A többit
hozd magaddal! A kenyeret a helyszínen kell elkészíteni. A recept adalékanyagokat nem
tartalmazhat. Díjazzuk a legfiatalabb, a legidősebb és természetesen a legjobb kenyeret! Kérjük, hogy
fél kilós legyen a „sütnivalód”! A verseny induló kenyereket kb. 13 óra körül fogjuk kezdeni kisütni,
tehát eddigre kell sütésre kész állapotba kerülnie a kenyérnek. A helyszínen várunk! Előtte nem lesz
lehetőségünk versenyen induló kenyeret sütni.
A nevezési díj a versenyre (akármennyi kategóriában indul) és a workshopra is 1000 Ft/fő, ami a
helyszínen készpénzben fizetendő.
Örülünk, ha hoztok mindenféle érdekes, különleges és legfőképp házi készítésű kenyérrevalót, hogy
megosszuk azokat egymással. A programsorozat keretében a kenyerekhez bográcsgulyást is
biztosítunk!
A kenyerek bírálása és díjkiosztás a terv szerint délután 15 órakor lesz, ennek fényében 14 órakor
fogjuk kisütni a legutolsó versenyen induló kenyeret. Nyeremény egy receptkönyv.
Helyszín: XVI. kerület, Erzsébet-liget.
Kérünk, előregisztrációval biztosítsd helyed, és jelentkezz az info@naplas.hu email címen szeptember
21. déli harangszóig.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Naplás Egyesület 

