V. Kadarkúti Gesztenyés Nap

Időpont: 2011. október 8.
Helyszín: Kadarkút, id. Kapoli Antal Művelődési Ház és Szabadidőpark
Tervezett program:
•
•
•

9:00 Vásárnyitás
10:00 Ünnepélyes megnyitó
10:00-tól az esti órákig előadások, konzultációk kötetlen formában:
o Szakmai konzultációs lehetőség a növényvédelemről, gesztenyefabetegségekről és gyógymódokról. Közreműködik: Prof. Dr. Szentiványi Péter,
a hazai gesztenye- és biofajták nemesítője. Helyszín: vásárudvar

Kulturális és egyéb programjaink:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

9:00 – 13:00 az Enjoy Rádió élő műsora sok zenével és játékokkal
9:00 A GESZTENYE TALÁLKOZÁSA A ZELLERREL. Gesztenyés-zelleres
ételkülönlegességet készít Molnár Róbert, a kaposvári Corso Étterem mesterszakácsa.
11:00 SoňadorGrupo Produkció: "Két szomszédvár" című előadása Rendezte:
SonadorGrupo (a Pécsi Harmadik Színház keretein belül). Helyszín: a vásári forgatag
(eső esetén a nagyszínpad).
13:00 Kaposvári Fúvószenekar előadása. Helyszín: nagyszínpad
14:00 a főzőverseny eredményhirdetése. Helyszín: nagyszínpad
14:30 Ihos József (Kató néni) stand-up comedy műsora.
Helyszín: nagyszínpad
15:00-tól Népzene, néptánc, táncház. Helyszín: Művelődési Ház, nagyterem
Gyerekeknek: arcfestés, légvár, lovagoltatás, lovaskocsikázás Helyszín: futballpálya,
játszóház Helyszín: Művelődési Ház

Egész napon át tartó vásár:
•

•

a Sarkpont Zrt. minden terméke (a legkedvezőbb áron!) kapható lesz a vásár ideje
alatt, illetve import gesztenyés termékek kóstoltatása és árusítása (pl. Bio
gesztenyepüré, gesztenyepálinka, kandírozott gesztenye, gesztenyegolyó) a kaposvári
Gesztenyéző bolt teljes kínálatával várja a különleges csemegékre éhes
vásárlátogatókat (frissen sütött péksütemények, egyedi gesztenyés desszertek,
prémium minőségű tejtermékek, bio húskészítmények, gyümölcslevek, szörpök,
mézek)
Magyar gesztenyefajtáink bemutatása, 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 Molnár Róbert mesterszakács vezetésével
Látványsütőben sütött gesztenyés pékáruk és gesztenyés sütemények nagy
választékban
Gesztenyés ételek főzőversenye. Helyszín: vásárudvar (Versenyfelhívás, Nevezési
lap)
o 9:00 – 12:00 Gesztenye-alapanyagok átvétele, főzés
o 12:15 – 13:30 Zsűrizés
o 14:00 – 14:30 Eredményhirdetés
o (A főzőverseny időbeosztása tájékoztató jellegű!)
Gesztenyesütés olasz módra (Maestro Giovanni)
Minőségi friss gesztenye vásárlási lehetőség
Környékbeli gazdák, termelők kiállítása, vására (cukrászok, díjnyertes borászok,
gyógynövényárus, népi iparművészek)

Támogatók:
•
•
•
•
•
•
•
•

Somogy Megyei Közgyűlés: XV. Különleges Asztali Örömök Somogyban
Kadarkút Város Önkormányzata
id. Kapoli Antal Művelődési Ház Kadarkút
Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Kadarkúti Polgárőr Egyesület
City Kábel Képújság Televízió, Kaposvár
Rácz Tanya Étterem és Panzió Orfű-Lipóc
SoňadorGrupo

A PROGRAMOKAT ROSSZ IDŐ ESETÉN IS MEGTARTJUK!
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!
- SARKPONT ZRT. www.sarkpont.hu

2011. október 16. (vasárnap) kerül megrendezésre kiemelt vendégeink, SoňadorGrupo
és a Rácz Lovastanya Étterem és Panzió közös szervezésében:
"Gesztenyés" Családi Nap a Rácz Tanyán! (Orfű-Lipóc)
Ha elégedett volt rendezvényünkkel, látogasson el egy hét múlva Orfűre, ahol hasonlóan
színvonalas programokkal, minőségi termékekkel és ínycsiklandozó
ételkülönlegességekkel várják Önt és kedves családját!

