
Különleges lisztből készített kenyerek fotó és receptversenye 2021
(versenyszabályzat)

A tészta készítéséhez minden olyan gabonaliszt felhasználható, amely nem étkezési búzából (eastivum) készült, 
így tönköly, tönke, alakor, tritikálé, rozs, durum, huduro, kékliszt stb. Hagyományos (közvetlen) kovászos és 
(közvetett) élesztős technológiával készített, akár többféle liszt felhasználásával is készülhet a kenyér. A kenyér 
mérete minimum 0,5 kg legyen. 

Előírás továbbá: 
A versenyben minden 18. életévét betöltött személy jogosult részt venni, saját alkotásáról készült képpel és 
recept tel. Egy kenyérről egy fotót lehet nevezni. 
Minden kenyérhez receptet kell csatolni. A receptnek tartalmaznia kell valamennyi hozzátevő arányát (vagy tö-
megét), valamint az elkészítéshez szükséges időt és a sütési hőmérsékletet.
Csak természetes anyagokat tartalmazzon (enzim és gyorsító mentes).
Nem használhatók célkeverékek (előre gyártott kenyérkeverék), adalékanyagok.

A verseny menete: 
A képeket 2021. szeptember 3. és szeptember 21. között várjuk a verseny@epmsrt.hu e-mail címre, melye-
ket a megadott adatokkal az Első Pesti Malom Facebook oldalára fogjuk feltölteni szeptember 22-én közönség-
szavazásra. 
Október 15. 23:59-ig az 5 legtöbb like-ot kapott pályaművet közönségdíjjal jutalmazzuk. 
Az első három helyezettet pedig szakmai zsűrink választja majd ki. 

A fotóval kapcsolatos elvárások: 
A fotó csak a kenyeret vagy a kenyeret és annak készítőjét mutathatja, gyerek, állat, más személy nem szerepel-
het rajta. A fotón szerepeljen egy papírra írt felirat: “Első Pesti Malom fotópályázat 2021”
Kenyerenként egy fotó nevezhető a versenybe. 
A jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja, hogy azt az Első Pesti Malom Zrt. marketing célokra felhasz-
nálhatja a beküldött fotót.

Nevezéssel kapcsolatos tudnivalók: 
A versenyben csak a verseny@epmsrt.hu e-mail címre küldött versenyanyagok szerepelhetnek. A verseny otthon-
sütők számára indult, sem pékség alkalmazott, sem pékség tulajdonos nem nevezhet. 
Egy jelentkezett versenyző maximum 3 pályaművel versenyezhet.
A jelentkezett versenyző a fotón és recepten kívül küldje el nevét, lakhelyét (település) és egy maximum 500 
karakter ből álló leírást, bemutatkozást melyeket a kép leírásába fogunk beletenni. Amennyiben hozzájárul a 
fotón való megjelöléshez, úgy Facebook profiljának URL címét is másolja be.
A fotókat és a kenyerek receptjeit a verseny kiírója bemutatja és felhasználja. 

Bírálat:
A verseny elbírálása a kenyerek fotója alapján történik. 
A pályázatok beküldésének időtartama: 2021. szeptember 3-tól szeptember 21-ig tart. 
Facebook-os közönségszavazás: 2021. szeptember 22-től október 15. 23:59-ig.
Eredményhirdetés: 2021. október 16-án, a Kenyér Világnapján, Facebookon. 

Díjazás: 
Közönségdíj:
A Facebookon az 5 legtöbb like-ot kapott pályamű tulajdonosa részt vehet az Első Pesti Malom által ezen alkalom-
ból szervezett exkluzív malom bejáráson, valamit egy Első Pesti Malom ajándékcsomaggal lesznek gazdagabbak 
(benne 5 kg különleges liszt).
Szakmai zsűri díjazottjai:
1. helyezett: 50 kg különleges liszt csomag, exkluzív malom bejárás, pék eszközök 30 000 Ft értékben 
2. helyezett: 30 kg különleges liszt csomag, exkluzív malom bejárás, pék eszközök 20 000 Ft értékben
3. helyezett: 10 kg különleges liszt csomag, exkluzív malom bejárás, pék eszközök 10 000 Ft értékben


