Kadarkúti Gesztenyés Nap
X. Különleges asztali örömök Somogyban
2008. október 11. (szombat)
Helyszín: Kadarkút, id. Kapoli Antal Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a hozzá tartozó
Szabadidőpark
További információkat a www.sarkpont.hu weboldal "Hírlevelek" menü alatt találhat, illetve az
info@sarkpont.hu e-mail címen kérhet.
Tervezett program:
9.00

Érkezés és regisztráció

10.00

Megnyitó

10.00-tól az esti órákig
Előadások, konzultációk kötetlen formában:
– Szakmai beszélgetések a növényvédelemről, gesztenyefa-betegségekről
és gyógymódokról, illetve gyakorlati bemutatók, Dr. Szentiványi Péter
és Dr. habil. Radócz László előadásában
– A "gesztenyefa-gyilkos" kéregrák elleni védekezés elméleti és gyakorlati
tanácsadása
– Gesztenye facsemete és kéregrák elleni oltóanyag értékesítés
– Egészséges táplálkozás (tanácsok személyesen egy dietetikustól)
Kultúrális progprogramjaink:
– Berecz András ének- és mesemondó előadása
– Népzene, néptánc, táncház a szabadtéri színpadon
– Gyerekeknek légvár, lovagoltatás, sétakocsikázás, játszóház...
Egész napon át tartó vásár:
– Sarkpont Zrt. minden terméke kapható lesz a vásár ideje alatt, illetve
import gesztenyés termékek kóstoltatása és árusítása (pl. Bio
gesztenyepüré, gesztenyepálinka, kandírozott gesztenye, gesztenyegolyó)
az országban a legkedvezőbb áron
– Magyar gesztenye fajtáink kóstolása, vására
– Biogazdálkodók kiállítása (többek között bioméz-, biobortermelők)
– Gesztenyés készételek sátra, ahol
gesztenyekrémes palacsinta,
gesztenyés fasírtgolyó, gesztenyekrémleves, és még sok egyéb
gesztenyés különlegesség is kapható lesz
– Gesztenyés ételek készítése mesterszakács vezetésével
– Főzőverseny (A nevezési lap megtalálható honlapunkon.)
– Gesztenyesütés olasz módra
– Környékbeli gazdák, termelők kiállítása-vására (Szerepeltetik magukat
népi iparművészek, cukrászok, díjnyertes borászok, gyógynövényárus)
– Volt-e gesztenye Mátyás király asztalán? A választ megkapjuk a királyi
szakácstól
Társrendezvényünk lesz:
V. Somogyi Hagyományőrző- és Néptáncegyüttesek találkozója Kövesdi
Tiborné emlékére a Művelődési Ház nagytermében.

Várjuk Kadarkút környéki kiállítók - gazdálkodók, vállalkozók, termelők – jelentkezését
2008. szeptember 30-ig az info@sarkpont.hu E-mail címen, vagy Gadányi Zsolt főszervezőnél a
70/320-6564-es számon.

Idén is lesz "Gesztenyés ételek főzőversenye", amelyhez a gesztenye-alapanyagot a Sarkpont Zrt.
biztosítja. Várjuk jelentkezésüket elérhetőségeinken!
Kiemelt támogatók:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
„A projekt a Turisztikai célelőirányzatból került támogatásra”
Somogy Megyei Közgyűlés
X. Különleges asztali örömök Somogyban
Várunk mindenkit nagy szeretettel!
- SARKPONT ZRT. -

www.sarkpont.hu

