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III. TÓTI Hurkatöltő Verseny  

  

Nem múlhat el a Tél egy igazi, hamisítatlan disznótor nélkül, ahol a hagyományok ápolásával, s 

finom falatokkal elevenítjük fel a régi falusi disznóvágások hangulatát. 

  

8 órakor házi pálinkával indítjuk a napot, majd kezdetét veszi a disznóvágás, tisztítás, pörzsölés, 

rendfára húzás és a feldolgozás, melyen tetszés szerint bárki részt vehet. Megkóstolható a frissen 

készített resztelt máj és a pirított hagymán sült friss vér. A disznó bontása közben forralt borral és 

pogácsával kínáljuk a vendégeket. 

  

Este disznótoros vacsora és zenés táncmulatság zárja a napot.  

 

A rendezvény keretében Lengyeltóti polgárai megtapasztalják, hogy olyan egyszerű népi ételt, mint a 

hurka, hányféleképpen és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni városunk böllérei. 

(Lesz kukoricás, rizses, hajdinás, májas vagy véres, … stb.) 

 

Rendezvény helyszíne: Városi Művelődési Ház és Könyvtár (Lengyeltóti, Rákóczi u.22.) 

 

A Hurkatöltő versenyre 4 fős csapatokkal lehet nevezni, a Jelentkezési lap előzetes leadásával, 

2014. február 21-ig a Könyvtárban. 

 

Mi biztosítunk: 

 1 csomag nyers hurka alaphúst (fej, császárvég, 1 l vér, ...) 

 1 kg nyers rizst 

 Fedett főzőhelyet, munkaasztalt (csapatnévvel megjelölve) 

 Felfűtött kemencét 

 Papírtálcát, műanyag villát, kést 

A disznótoros vacsorán a 4 fős csapatokat megvendégeljük! 

 

A csapatoknak kell hozni: 

 üstöt, üstházat, hurkasütő eszközt 

 tüzelő alkalmatosságot (fa, gázpalack)  

 edényeket  

 szerszámokat (kés, hurkatöltő, húsdaráló, … stb) 

 fűszereket 

 belet 

 törlő- és mosogatóruhát (papírtörlőt, szalvétát) 

A csapat tagok önmaguk és társaik külső/belső melegítéséről saját maguk gondoskodnak! 

 

Az elkészült ételeket a helyszínen értékesíteni nem lehet, illetve csak saját fogyasztásra használható! 

A zsűrizés céljából átadott egy bokor hurkán kívül megmaradt mennyiséget zárt edényben kell 

tárolni. A munkák során be kell tartani az alapvető higiénés feltételeket.  

 

A keletkezett veszélyes hulladékot az arra átadott zsákban kell tárolni és a verseny végeztével a 

 



kijelölt személynek átadni. 

 

A zsűri több szempont szerint fog értékelni: 

                                                                      - Illat, látvány 

                                                                      - Recept különlegessége, eltérése a megszokottól 

                                                                      - És ami a legfontosabb: ÍZVILÁG 

 

A gasztronómiai rendezvény célja a hagyományok ápolása, a helyi gasztronómiai specialitások 

népszerűsítése. 

Program: 

8 - 9 óra:  A hurkatöltő versenyre jelentkezett csapatok regisztrálása, hely elfoglalása. 

9 órától:  Reggeli: hagymás vér, resztelt máj, forralt bor, tea. 

9.30 óra:  A hurkatöltő verseny megnyitása, alapanyag kiosztása, töltés. 

 

16 óra: Nyársdugás Buzsákon – Ördöngös Néptánc Együttes műsora 

18 órától: Disznótoros vacsora  

Zenés mulatozás a RETROFON zenekarral 

22 órakor: Tombolasorsolás, eredményhirdetés. 

 

Következő menüt ajánljuk: 

 beköszöntő TÓTI pálinka 

 csontleves 

 sült kolbász, hurka 

 párolt káposzta, főtt krumpli 

 2 db farsangi fánk 

 

A vacsora ára 1000,-Ft/fő, melyet, 2014. február 21-ig lehet befizetni a Könyvtárban. Italt nem 

tartalmaz a vacsorajegy! 

 

 

 

Háziasszonyok farsangi fánk sütő versenye 
 

Bárki nevezhet legalább 10 db süteménnyel. 

A verseny helyszíne: Városi Művelődési Ház és Könyvtár kisterme 

Nevezési határidő: 2014. március 1-jén 14 óráig. 

 

BÜFÉ egész nap rendelkezésre áll. 

 

Tombola ajándékot szívesen elfogadunk! 

 

Versenyzőként is, vendégként mindenkit szeretettel vár: 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 

 
 

 


