
               

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársunk, Kedves Barátunk !

Szeretettel  meghívunk  az  Avasi  Borút  Egyesület  által  2014. 
május 31. napján megrendezésre kerülő

VII. Pinczei Inyencségek a Nagy-Avason 

Bor- és főzőversenyre.

Bízunk  abban,  hogy  nem  csak  a  pincetulajdonosok,  hanem 
barátaink,  meghívottaink  körében  is  a  bor  és  a  jó  étkek  
szeretete diadalmaskodik, és a tavalyihoz hasonló létszámban  
verjük fel az Avas csendjét.

Programunk  szokásosan  szerény,  de  annál  inkább  lelket  és  
persze gyomrot melengető :

10 – 11.00-ig A  borversenyre  nevezni  kívánt  nemes  itókák  
leadása  a  Réthy  pincében  (  Felső  sor  396.sz.)  
Nevezési díj 300Ft/bor.

A megnyitó ünnepség ezúttal elmarad, így a főzésre és a záró  
bulira koncentrálhat a pincék népe.
A délelőtt  folyamán zajlik az ínyencségek elkészítése,  kinek-kinek saját pincéje  hűvösében,  
valamint a borok megmérettetése a Réthy pincében.

13.00 Az  ínyencségek  mesterszakácsi  kóstolásának  és  
elbírálásának  kezdete.  A  zsűri  majd  eldönti,  hogy 
honnan  indul,,  ezért  igyekezzék  mindenki  a  maga 
étkének elkészítésével ! 

18.00 Eredményhirdetés a Bokályos pincénél ( Középső sor  
601.)  ,  amely  a  díjak  átadását  követően  azonnal  
Vincellér Dalárdává és múltidéző állókép bemutatóvá  
alakul. 

Az  eredményhirdetés  előtti  kedvcsináló  poharazgatás  során,  
valamint  az  esti  kórushangverseny  és  házimozizás  alatt  –  



merthogy  gyantázni  kell  a  húrokat  a  torkunkban  -  szívesen  
megkóstoljuk a jelen lévők borait, és pálinkáit is.

Bár más jellegű lesz – nem biztos hogy csendesebb, de talán  
elkerüljük a rend éber  őreinek újabb látogatását  -,  reméljük,  
hogy legalább olyan jól sikerül rendezvényünk, mint a tavalyi,  
Ehhez kívánunk finom étkeket, jó pálinkákat és szép borokat, jó  
kedvet, és mivel esőnap nincs, szép, kora nyári időt, kánikula  
nélkül !                                 

                                                                             Az Avasi 
Borút Egyesület vezetősége

Tudnivalók 

 A  benevezett  borokon  kérjük  feltüntetni  a  szokásos 
információkat (  a bor neve, évjárata, a bortermelő/pince  
neve ).

 Minden  pince  és/vagy  termelő  annyi  borral  nevez,  
amennyivel  szeretne.  A  nevezés  a  pince,  a  
pincetulajdonos,  vagy  a  termelő  nevén  futhat.  A  
kiskorúakat  tisztelettel  kérjük  mellőzni,  tekintettel  arra,  
hogy alkoholtartalmú italok vetélkedéséről van szó.

 Minden  pince  annyi  étellel  nevez,  amennyivel  szeretne,  
ezek  azonban  kizárólag  a  verseny  napján,  a  helyszínen  
elkészített étkek lehetnek.

 A  borokat  és  az  étkeket  Arany,  Ezüst,  Bonz  oklevéllel  
minősítjük és díjazzuk.

 Az  Egyesület  Vándorserlegének  odaítélése  az  egyes 
versenyzők legjobb borának és legjobb ételének ( 1 bor +  
1  étel  )  összesített  pontszáma  alapján  történik.  
Holtverseny  esetén  az  érintettek  a  helyszínen  dalban  
megverekedhetnek  meg  egymással.  Ezt  a  jelenlévő 
zenészek fogják értékelni.  Serleggel  díjazzuk továbbá az  
összetett verseny I.-III. helyezettjét is. Aki tehát szeretne  
részt venni az összetett versengésben, borral és étellel is  
nevezzen.



 A  vetítésre  kérjük,  hogy  aki  rendelkezik  az  Egyesület  
múltjáról  szóló  képekkel  ,  egy  rövid,  20-30  fotóból  álló  
sorozatot állítson össze a legjobban sikerült képekből, és  
pendrive –on hozza magával.

 A  folyamatos  jó  hangulat  fenntartása,  és  a  borbaráti  
dalárda beindulása érdekében kérünk mindenkit, hogy az  
eredményhirdetésre úgy érkezzen, hogy a saját pincéjébe  
lehetőleg  ne  kelljen  visszamennie.  Enni  -  innivalót  
hozzatok !

                                Jó szórakozást 
kívánunk !
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