
               

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársunk, Kedves Barátunk !

Szeretettel meghívunk az Avasi Borút Egyesület által 2015. szeptember
19. napján megrendezésre kerülő

VIII. Avasi Ínyességek  Bor- és főzőversenyre.

Bízunk  abban,  hogy  a  pincetulajdonosok  és  barátaik,  meghívottaik
körében diadalmaskodik  a  bor  és  a  jóféle  étkek  szeretete,  és  a  Nagy-
Avast,   a  pincehideg borokat  választják ezen a napon.  Azt  ugyan nem
ígérjük,  hogy szeptember közepén is  meleg lesz,  de reméljük,  hogy az
indián nyár még szép időt tartogat nekünk.

Hagyományainknak megfelelően a rendezvény főzőverseny részét ki-ki a
saját pincéjénél munkálkodva tölti. A központi, egy helyen történő főzés
nem  igazán  kivitelezhető  a  –  remélhetőleg  -  nagy  számú  csapat  és
vendégeik  számára,  víz,  villany  hiányában,   a  terület  nagysága,  kissé
rendezetlen állapota, és a logisztikai nehézségek  miatt. Gondoljatok arra,
hogy nem csak oda, hanem vissza is kell cuccolni, ami sötétben, borközi
állapotban  nem  lenne  egyszerű  dolog.  Meg  annyi  holmi  mozgatása  –
bográcsok,  fa,  víz,  asztalok,  székek,  stb.  –  komoly  szállítókapacitást
igényel, és miért szúrnánk ki a sofőrökkel.
Kénytelenek  vagyunk  egy  kis  hivatalosságot  is  becsempészni  a
vigadalomba, ugyanis a bíróság végzésének megfelelőn néhány dologgal
ki  kell  egészítenünk  az  áprilisban  elfogadott  Alapszabályt,  és  ehhez
közgyűlés tartása szükséges. Ha már így együtt vagyunk, egy füst alatt
lerendeznénk  ezt  is.  A  közgyűlésre  külön  meghívó  és  a  módosítások
tervezete megy mindenkinek, szintén e-mail –en.
 
Programunk szokás  szerint  családias,  de  annál  inkább lelket  és  persze
gyomrot melengető :
Reggeltől – kinek mi a reggel ? -  előkészületek a nemes versengésre, ki-ki
a saját tanyáján.

9.00 től - A  borversenyre  nevezni  kívánt  veretes  itókák  leadása  a
Magdolna pincében 

         10.30-ig (  Felső  sor,  Mészáros  András  pincéje),  és  nevezés  a
főzőversenyre ugyanitt,

10.30-tól A közgyűlés kezdete, amely egész nap tart. Hivatalos ügyek,
adminisztráció rendezése.

A borok megmérettetése.  
13.30 Az ínyességek mesterszakácsi  kóstolásának  és  elbírálásának
kezdete a nevező pincéknél
16.00 Eredményhirdetés
17.00 Udvarbál 



A két utóbbi esemény helyszíne várhatóan a Bokályos pince, de ez még
változhat. A közgyűlés – mert itt mindenki megfordul majd a nevezések
kapcsán - a Borverseny helyszínén, Mészáros Bandi tagtársunknál lesz.
Az  eredményhirdetésen  és  az  udvarbál  forgatagában  szívesen
megkóstoljuk  a versenyzők borait,  és –  bár  verseny ezúttal  sem lesz –
pálinkáit is. Meg a maradékokat, már ha lesznek.
A benevezett borokon kérjük feltüntetni a szokásos tudnivalókat ( a bor
neve, évjárata,  a bortermelő neve ).  Nevezési díj  borászonként 500.-Ft,
akárhány  bort  is  nevez  a  nemes  versenyre.  A  főzőversenyre  nincs
nevezési díj. Díjazás a tavalyihoz hasonlóan.

Reméljük,  hogy  legalább  olyan  jól  sikerül  rendezvényünk,  mint  a
legutóbbi.  Ehhez kívánunk jó étkeket, jó pálinkákat és borokat, jó kedvet,
és mivel esőnap nincs, szép, kora őszi időt ! 

                                                                               
Az Avasi Borút Egyesület vezetősége
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