
II.HAZAI PÁLINKA és BÖLLÉR FESZTIVÁL  

Hajdúdorog, Városi Strandfürdő      2017. február 18. ( szombat ) 6.00 – 18.00 

BÖLLÉR VERSENY FELHÍVÁS 

A böllérszekció várja családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák és civil szervezetek nevezését. A 

disznóvágás szerelmeseinek lehetőségük van parcellafoglalásra nevezési díj ellenében. A csapatok kb. 50 

négyzetméteren dolgozhatják fel a házi sertést. A szakmai zsűri ételenként értékel, de figyelemmel kíséri a 

feldolgozás mozzanatainak szakmaiságát, igényességét is. A megfelelő hangulatot biztosítva, a jelentkezők 

kreativitásukat kihasználva egy-egy berendezett udvart kell, hogy megjelenítsenek a népi hagyományőrzés és 

autentikus hangulat jegyében.  

Fontos megemlíteni a nevezők részére, hogy saját tenyésztésű vagy szabadon vásárolt sertéssel nevezhetnek! A 

rendezvény helyszínén nincs lehetőség sertés vásárlásra! 

 

A rendezvény fővédnöke Csige Tamás Hajdúdorog Város Polgármestere! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017.   február 12 – ig  a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

Amennyiben nevezni kíván a böllér versenyre, úgy kérjük, a nevezési szándékot jelezni szíveskedjen az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén.  A nevezési díjat a jelentkezési lap leadását követően, számla ellenében kell 

befizetni vagy átutalni Polgári Bank 61200364-10006124 bankszámlaszámra!  A nevezési díj beérkezésével válik 

aktívvá a jelentkezés! 

Telefon :  20/968 – 1550    E-mail : hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

Versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az alábbi címen: 
www.hajdudorog.hu 
 

VERSENY FŐ TÉMÁJA: Házi sertés levágása és feldolgozása / hagyományos disznóvágás / 

� csapatmunka minősítése 

� böllérmunka minősítése 

HÚSFELDOLGOZÁS, DISZNÓTOROS KÉSZÍTÉS:    

� fogó pálinka 

� forralt bor 

� hagymásvér 

� hurka-kolbász 

� toroskáposzta 

� tepertő 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Böllérfesztiválon a hagyományos sertésfeldolgozó 

versenyen túl PÁLINKA- és SÜTEMÉNY verseny is megrendezésre kerül! A „házipálinka” 

és „házisütemény” versenyre a jelentkezési lapok és a versenyfeltételek külön 

dokumentumban tölthetők le. 

VERSENY CÉLJA: A fent említett hagyománynak hódoló emberek, családok, baráti társaságok egy kulturált 

körülmények között megrendezett találkozója, ami szól a jókedvről, a gasztronómiai élményekről, egészséges 

versenyszellemről, hagyományőrzésről, összességében egy multikulturális rendezvényről. 



BÖLLÉR VERSENY FELTÉTELEK  

A verseny fővédnöke Csige Tamás Hajdúdorog Város Polgármestere! 

Nevezési díj: 10.000 Ft / csapat ( tartalmaz 10 db x 500 Ft-os belépőt ) 

Disznóvágás: 

� A sertésről minden csapat önmaga gondoskodik.  

� A beszállításuk 2017. február 18 - án szombaton reggel 06.00 óráig lehetséges. 

� A hozott sertés állategészségügyi bizonyítványát a rendezvény megkezdése előtt a szervező által 
biztosított állatorvos ellenőrzi. A szükséges állategészségügyi bizonyítvány bemutatása kötelező!  
Ennek hiányában, vagy abban az esetben, ha a leölt állat húsa nem felel meg a szükséges állatorvosi 
teszt elvárásainak, a csapat nem indulhat a versenyen, illetve nem folytathatja azt, ez esetben a 
szervező nem köteles a nevezési díjat visszatéríteni. 

� A versenyt, a feldolgozást a jelenlegi jogszabályok és a szakma szabályai alapján kell végezni! 

� A sertéseket csak kábítani lehet, kizárólag a szervező által biztosított szakemberek, az állatjogi 
követelményeknek megfelelő eszközökkel kábíthatják el. Csak elkábított állatot lehet elvéreztetni (3 
percen belül). A sertés kábítását 06.00 – 07.00 óra között kell elvégezni.  Az elvéreztetést 
követően az állatok perzselését el lehet kezdeni, nem kell megvárni, hogy az összes csapat 
végezzen az elvéreztetéssel. 

� Csak nyomáscsökkentővel ellátott perzselők, gázpalackok használhatóak! 

� A gázelvétel fokozása céljából a gázpalackok melegítése tilos. 

� A bontás után elvégzett vizsgálatot (Trichinella tesztet) követően lehet a készítményekből 
fogyasztani.  

� A keletkezett veszélyes hulladékot (bélgarnitúrák, szem, fülkivágás, papucs stb.) zsákba össze kell 
gyűjteni és a verseny ideje alatt megsemmisítésre át kell adni a szervezőknek. 

� Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszerhigiéniai előírásokat. 

�  A csapatok a késztermékek kóstoltatása (amely nem kötelező) során kötelesek betartani a 
közegészségügyi és élelmiszer higiéniai előírásokat. A kóstoltatás kizárólag egyszer használatos 
eszközökkel történhet. 

� A csapatok kizárólag a helyszínen készített késztermékeket kóstoltathatják! Kóstoló jegyet a 
szervező bocsájt ki, melyet a jegypénztárnál lehet megvásárolni! A csapatok a versenyen készített 
ételeket kereskedelmi forgalomba nem hozhatják!  

� A hurkákat, a kolbászt a bolti vásárolt, tisztított bélbe kell tölteni. 

� Mindenki a saját ízlése szerint készítheti a termékeket! 

� A csapatok szabadon készíthetnek hagymás vért, resztelt májat, böllérmájat, töpörtyűt, párolt 
káposztát, ezek a termékek azonban nem kerülnek zsűrizésre. 

� Csapatokhoz zenészek ( hegedű, gitár ) táncosok is tartozhatnak. 

 

A rendezvény belépődíjas felnőtteknek 500.-Ft, gyerekeknek 300.-Ft! 



BÖLLÉR VERSENY FELSZERELÉS: 

 

A megfelelő technikai felszerelést minden csapatnak magának kell biztosítania:  

- gáztűzhelyek, gázmelegítők, gázégők, fogóvas, bontó eszközök, hurkatöltő, daráló, húsos láda, edények, 
kádak, teknők, fazekak, tepsi, kések stb., azaz minden, ami a disznóöléshez és a feldolgozáshoz szükségeltetik! 

- a csapatoknak kell beszerezniük a szükséges fűszereket, alapanyagokat 

- kötény, köpeny, sapka, fejpánt 

- kézmosásra alkalmas víztároló edény  

- étel minta vételéhez szükséges tároló edények  

- tányér és tálak a zsűrizéshez 

- hosszabbító kábel (minimum: 25 méter) 

 

A szervezők biztosítják:  

 

A 0. napon történik a BÖLLÉR FALU építése, melynek keretében, a résztvevő csapatok előzőnap 

szállíthatják helyszínre eszközeiket, felszereléseiket.  Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb 

méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak. 

- Minden résztvevő csapat a fesztivál emlékére – egységesen - a főszponzor ( Nagyhegyes Hús Kft ) 
által felajánlott  értékes termékekből  összeállított ajándékcsomagot kap! 

- 1 db kb. 8 x 7 m-es körbekerített udvar, porta  

- vízvételi, áramvételi lehetőség 

- hulladéknak szemetes zsákot 

- A vágás során keletkezett veszélyes hulladékok elszállításáról a szervezők gondoskodnak. 

- A helyszíni vágáshoz szükséges állategészségügyi engedélyek beszerzésével kapcsolatban a szervezők járnak 

el. 

- Minden csapat a nevezési díj befizetésekor 10 db belépőjegyet kap. 

 

 

 

 

 

 



BÖLLÉR VERSENY ZSŰRIZÉS MENETE: 

A nap folyamán az 5 fős gasztronómiai szaktekintélyekből álló zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli 
a csapatok tevékenységét. 

Eredményhirdetés várható időpontja: 17.00  

Zsűrizésre elkészített ételek leadásának időpontja: 14.00 

A zsűri részére minden csapatnak készíteni kell:  

1. Fogópálinkát 
2. Forralt bort 
3. Hagymás vért 
4. Disznótoros tálat 

� Májas hurka fogyasztásra készen 

� Véres hurka fogyasztásra készen 

� Sültkolbász fogyasztásra készen 

5. Toros káposztát 
6. Tepertőt 

Nem kötelező feladat: 

Ételkülönlegesség készítése 

Zsűrizés szempontrendszere: 

- Disznóvágási technika, mosás, bontás, feldolgozás 

- A csapat hangulata 

- A böllérporta megjelenése, kialakításának ötletessége, csapattagok öltözéke 

- Tisztaság, higiénia 

- Legjobb fogópálinka 

- Legjobb forralt bor 

- Legjobb hagymás vér (az étel íze, állaga, tálalása) 

- Legjobb disznótoros tál (az étel íze, állaga, tálalása) 

- Legjobb toroskáposzta (az étel íze, állaga, tálalása) 

- Legjobb tepertő (az étel íze, állaga, tálalása) 

- Legjobb ételkülönlegesség (az étel íze, állaga, tálalása) 

Díjazás az alábbi kategóriákban:                                        Fő Díj:  50.000 Ft készpénz + Böllér kupa 

� Böllér verseny I., II., III. helyezett 
� Közönség díj   
� Hajdúság legkiválóbb böllére 
� A legvidámabb csapat 
� A legszebb porta 
� A legtisztább porta 
� A legjobb fogópálinka 
� A legjobb forralt bor 
� A legjobb hagymásvér 
� A legjobb disznótoros tál 
� A legjobb toroskáposzta  
� A legjobb tepertő 
� A legfinomabb ételkülönlegesség 



HAZAI PÁLINKA és BÖLLÉR FESZTIVÁL  

Hajdúdorog, Városi Strandfürdő      2017. február 18. ( szombat ) 6.00 – 18.00 

JELENTKEZÉSI LAP   -   BÖLLÉR VERSENY 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. február 12 – ig   

Nevezési díj: 10.000 Ft / csapat ( tartalmaz 10 db x 500 Ft-os belépőt ) 

A nevezési díjat a jelentkezési lap leadását követően, számla ellenében kell befizetni vagy átutalni 

Polgári Bank 61200364-10006124 bankszámlaszámra!  A nevezési díj beérkezésével válik aktívvá a 

jelentkezés! 

 

Csapat neve:………………………………………………………………………………………………………………… 

címe:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

létszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

csapatvezető neve:………………………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma:………………………………………………………………………………………………………………. 

email címe:……………………………………………………………………………………………………………………. 

sertés:…………………………………………………………………………………………………………………………... 

egyéb megjegyzés:………………………………………………………………………………………………………... 

 

A versenyfeltételeket elolvastam, az abban foglaltakat elfogadom. 

 

Hajdúdorog, 2017. ……………………………………………………… 

 

 

Szervező: Borsó Tamás Péter    
Telefon :  20/968 – 1550 
E-mail : hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

Részletes versenykiírás elektronikus formában letölthető, megtalálható az alábbi címen: 

www.hajdudorog.hu 

 


