VI. Kadarkúti Gesztenyés Nap
a Sarkpont Zrt. főszervezésében
2012. október 13. (szombat)
Helyszín: Kadarkút, id. Kapoli Antal Művelődési Ház és Szabadidőpark
További információkat a www.sarkpont.hu weboldalon, illetve a Facebookon találhat, vagy az
info@sarkpont.hu e-mail-címen, ill. a (70) 320-65-64-es telefonszámon kérhet.

Tervezett program:
9:00
09:30

Vásárnyitás
Ünnepélyes megnyitó

10:00-tól az esti órákig:
Előadások, konzultációk kötetlen formában:
–

Szakmai konzultációs lehetőség a növényvédelemről, gesztenyefabetegségekről és gyógymódokról. Közreműködik: Prof. Dr. Szentiványi
Péter, a hazai gesztenye- és biofajták nemesítője.
Helyszín: vásárudvar

Egyéb programjaink:
–

9:00 – 13:00 az Enjoy Rádió élő műsora sok zenével és játékokkal

–

9:00 A GESZTENYE TALÁLKOZÁSA A MÉZZEL. Gesztenyésmézes ételkülönlegességek készítése mesterszakács vezetésével

–

10:00 Pályázati zárórendezvény/konferencia:
Sarkpont Zrt.: GOP-1.1.1 pályázat eredményeiről: Szelídgesztenye
termesztési technológia kialakítása
Vóta-Kert Kft.: Öntözőrendszer kialakítása Kadarkúton
Szerovill Kft.: Ültetvénytelepítés Kadarkúton
Helyszín: Művelődési Ház nagyterem

Színpadi fellépők, bemutatók:
–

11:00 Hedrehelyi Kulturális Egyesület néptánc előadása

–

11:30 Kadarkúti Népdalkör énekes műsora

–

12:00 Hedrehelyi Kulturális Egyesület színdarab előadása Ludas
Matyi címmel

–

12:30 Kaposvári Roxínház zenés, táncos válogatás műsora népszerű
musical és operett részletekkel

–

13:15 Óvodás tánccsoport előadása (Művelődési Ház nagytermében)

–

13:30 Főzőverseny eredményhirdetés és nyeremények kiosztása

–

13:40 Hastánc előadás (Művelődési Ház nagytermében)

–

14:00 Somogy Zenekar népzenei előadása

–

14:00 MEOE Kaposvári Kutyaiskola kutyás bemutatója (hátsó füves rész)

–

15:00 Maksa Zoltán humorista előadása

–

16:00 Társrendezvény: Somogyi Hagyományőrző- és Néptáncegyüttesek
találkozója (Művelődési Ház nagytermében)

–

18:00 Juhos Együttes népzenei előadása, táncház

Egész napon át tartó vásár:
–

Sarkpont Zrt. minden terméke (a legkedvezőbb áron!) kapható lesz a
vásár ideje alatt, illetve import gesztenyés termékek kóstoltatása és
árusítása.

Érdekességek:

Bio

gesztenyepüré,

gesztenyepálinka,

gesztenyegolyó-pálcika, gesztenyés pékáruk, gesztenyeital)
Bomba ár: A vásár ideje alatt a Sarkpont hagyományos gesztenyepüré
250g ára csak 99 Ft/db!!!
–

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

–

Gesztenyés készételek sátra, ahol gesztenyekrémes palacsinta,
gesztenyés fasírtgolyó, gesztenyekrémleves és még sok egyéb
gesztenyés különlegesség is kapható lesz

–

Gesztenyés-mézes ételkülönlegességek mesterszakács által elkészítve
szabadtéri bemutató

–

Gesztenyés pékáruk és gesztenyés sütemények nagy választékban

–

Gesztenyés ételek főzőversenye (részletes program)
9:00 – 12:00
12:15 – 13:15

Gesztenye-alapanyagok átvétele, főzés
Zsűrizés

13:30 – 14:00

Eredményhirdetés

(A főzőverseny időbeosztása tájékoztató jellegű!)
–

Gesztenyesütés olasz módra (Maestro Giovanni)

–

Minőségi friss gesztenye vásárlási lehetőség

–

Környékbeli gazdák, termelők kiállítása, vására (cukrászok, borászok,
gyógynövényárus, népi iparművészek, kürtöskalács, szarvasgomba,
kecske-juhsajt, bio lekvárok)

–

Gyerekeknek ingyenes játszóház a Művelődési Házban

Támogatók:
Kadarkút Város Önkormányzata
id. Kapoli Antal Művelődési Ház Kadarkút
Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Kadarkúti Polgárőr Egyesület

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

www.sarkpont.hu

