
 
 

 

 

 

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE TORTÁJA - VERSENYKIÍRÁS 2021 

 

Csongrád-Csanád Megye Önkormányzata, 2021. június 4-én, Trianon 101., és a megye 

névváltoztatásának első évfordulójára meghirdeti a „Csongrád-Csanád Megye Tortája” 

versenyt.  

 

A pályázat nyitott, minden a megyében működő cukrászda számára. A versenyre azonban csak 

cukrászdák, vagy vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások nevezhetnek, 

magánszemélyek nevezését nem fogadjuk. Minden versenyző maximum 2 db tortával nevezhet.  

Koprodukcióban készült, több személy ötlete és összefogása révén született tortával is lehet 

nevezni! A csapattagokat a nevezési lapon kérjük megnevezni! 

 

A nyertes torta lesz 2021. év „Csongrád-Csanád Megye Tortája”. A nyertes receptet a 

cukrászdák számára biztosítjuk a későbbiekben meghatározott feltételek szerint. 

 

Kreatív, izgalmas ötleteket, lehetőleg a Csongrád-Csanád Megye járásainak gyümölcseivel, 

jellegzetes ízvilágával, vagy magával a megyével összefüggésbe hozható tortákat várunk. 

 

A recepteket, az elkészítés pontos technológiai leírását, valamint a tételes, teljes árkalkulációt 

(a torta nettó nyersanyag értékével együtt) a nevezési laphoz mellékelni kell! 

Érvényes nevezésnek az tekinthető, ha a nevezési lap, a recept, a technológiai leírás és az 

árkalkuláció is megérkezik a megadott e-mail címre. 

 

Nevezései határidő: 2021. november 15.  

A nevezéseket a megyetorta@csongradcsanad.hu 

e-mail címre várjuk. 

A pályázatra a nevezés díjmentes. 

Minden nevezett versenyzőnek visszaigazolást 

küldünk, melyben tájékoztatni fogjuk a verseny 

menetéről. 



 

A nevezett, fantázianévvel ellátott torták: 

- 22-24 cm átmérőjű kerek, illetve egy tortakarikához hasonló méretű (pl.: 20x20 cm-es, vagy 

18x25 cm-es) szögletes alakúak lehetnek, 

- magasságuk maximum 6-7 cm lehet, 

- lehetőleg a Csongrád-Csanád megyére járásaira jellemző gyümölcsökkel, ízvilággal 

készüljenek.  

A torták értéke nem haladhatja meg a maximum nettó 3200 Forintot, a szeletek értéke pedig a 

nettó 200 Forintot. 

 

Értékelési szempontok: íz, ízek harmóniája. 55 pont, megjelenés, küllem: 15 pont, 

technológia/praktikum/kreativitás: 15 pont, állag/vágási felület: 15 pont. 

 

Az értékeléskor a nevezett torták készítői a zsűri előtt nem ismertek, az első fordulóban anonim 

a verseny. Az első zsűrizési körből 8 torta jut tovább a döntőbe, járásonként egy, a szegedi 

járásból pedig kettő. A döntő zsűrizésnél az utolsó fordulóba jutott tortákat a zsűrizés 

helyszínén kell majd elkészíteni. A nyertes alkotásokat minden esetben kettő plusz egy fős 

meghívott szakmai zsűri választja ki.  

 

A nyertes pályázó vállalja, hogy a pontos receptet mindennemű ellenszolgáltatás nélkül a 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, aki azt nyilvánosságra 

hozhatja. A nyertes pályázó semmilyen követeléssel nem állhat elő sem a Csongrád-

Csanád Megyei Önkormányzattal, sem a tortát árusító cukrászdákkal szemben. A nyertes 

pályázó vállalja és tudomásul veszi, hogy a nyertes receptet a Csongrád-Csanád Megyei 

Önkormányzat írásos engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra és a nyertes torta 

hivatalos kommunikációjával kapcsolatban az önkormányzat vezetőségével egyeztetni 

köteles.  

 

Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert kíván Csongrád-Csanád Megye Önkormányzata! 

 


