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XXI. PÉK HAGYOMÁNYŐRZŐ, 

IX. POZSONYI KIFLI KÉSZÍTŐ, 

VI. MÉZESKALÁCS DÍSZÍTŐ, 

V. KÉZI KONYAKOS MEGGY KÉSZÍTŐ 

I. PÉK TALENTUM (TEHETSÉGGONDOZÓ) 

VERSENYEKRŐL. 

 

 

2022. 



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
 

A VERSENYEK IDEJE: 2022. október 15. szombat. 

 

Helye: KmASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Almádi utcai telephe-

lye 

Cím: 1148 Bp. Almádi u. 3-5. 

 

Kezdés: 8,30 

Eredményhirdetés: várhatóan 16,00. 

 

Az iskolák, egymástól függetlenül bármely versenyre nevezhetnek versenyzőket. 

 

Részvételi és étkezési díj:  

Versenyzők: ingyenes  

Kísérő: 2500 Ft/fő 

 

Nevezési határidő: 2022. október 03.  

NEVEZÉS: az iskola honlapjáról (pestibarnabas.hu) letölthető JELENTKEZÉSI LAPON. 

 

Kérjük a jelentkezési lapot  a hagyomanyorzoverseny@gmail.com címre küldeni. 

 

Verseny Versenyző létszám iskolánként 

Pék hagyományőrző 2 fő (1 csapat) 

Pozsonyi kifli készítő 1 fő 

Mézeskalács díszítő 1 fő 

Kézi konyakos meggy készítő 1 fő 

Pék Talentum (tehetséggondozó) 2 fő 

 

A verseny lebonyolítási rendje: 

 
Megnyitó         8,30 

Rajtszám húzás      kb. 8,50 

Pék hagyományőrző Pozsonyi kifli 

készítő 

Mézeskalács díszítő Kézi konyakos 

meggy készítő 

Pék Talentum  

(Tehetséggondozó) 

kb. 9,00 prezentálás 

gyakorlat folyamatos 

kezdéssel szóbeli után 

a pék tanműhelyben 

kb. 9,00-től cuk-

rász tanműhe-

lyekben 

kb. 9,00-től cukrász 

tanműhelyekben 

kb. 9,00-től cukrász 

tanműhelyben 

kb 9,00-től 

pék tanműhely 

Ebéd kb. 12,00 –től 

Nyílt nap 10,00-től 13,00-ig 

Eredményhirdetés: kb. 16,00-tól   

 

A Pék hagyományőrző verseny várhatóan a szóbeli feladattal (prezentálás) kezdődik. 

Esetleges késés esetén a csapat később kezdheti a szóbeli feladatot. Ha mód van rá, a késést kérjük je-

lezni. (Hidasi Lajos 06308514174) 

A versenyen az elért eredmény alapján ARANYÉREM, EZÜSTÉREM, BRONZÉREM vagy OKLE-

VÉL kerül kiosztásra. 

Kérjük, hogy a versenyzők a versenyen ünneplő ruhában jelenjenek meg.  

mailto:hagyomanyorzoverseny@gmail.com


 

PÉK HAGYOMÁNYŐRZŐ VERSENY 

 

 
Szóbeli faladat:  

 

A csapatnak 8 percben saját gyűjtésben szakmatörténeti feladatot kell kivetítőn a bizottságnak prezen-

tálni, szóbeli bemutatással. 

 

TÉMA: kukoricalisztes vagy darás sütemények 

 

Kérjük, hogy a bemutató anyagát a bizottság előzetes betekintésének és a vetítéshez feltöltés céljából 

2022. 10. 12-ig töltsék fel a nevezés után megküldött Drive felületre. 

 

 

Gyakorlati feladatok:  

 

1. feladat:                                           Kulcsos kalács variációk (hagyományok szerint) 

 

2. feladat: a versenybizottság által kijelölt egy termék elkészítése (a feladatban meghatározott 

mennyiségben) az alábbiak közül: 

pacsni 

tepertős pogácsa (omlós, leveles) 

matyó perec 

 

 

A gyakorlati feladathoz a csapatoknak hozniuk kell dekorációt is (terítő, eszközök, stb.). 

 

 

 

 

 



POZSONYI KIFLI VERSENY 
 

A versenyen a termékek előállítására maximum 4 óra áll rendelkezésre. 

 

Feladat: 

20 db mákos pozsonyi kifli  

20 db diós pozsonyi kifli  

 

A tészta és a töltelék elkészítéséhez a termékösszetételekre vonatkozó részében meghatározott nyers-

anyagokat biztosítjuk. 

  

Tekintettel, hogy a pozsonyi kiflinek sokféle leírása szerepel a szakirodalmakban és az Uniós oltalmi 

leírás is nagyon tág értelmezést enged, a versenyen alábbi nyersanyagok, illetve azok felhasználási 

mennyiségi határai a megengedettek. 

Termék tömege: 50-70g 

Töltelék aránya: a megsült késztermék tömegének legalább 40%-a 

 
Alapanyagok: (megengedett felhasználási intervallumokkal : 

Liszt BL 55 

Élesztő 0,5%-2% 

Zsiradék (vaj, sertészsír, margarin) 30%-40% 

Cukor 10%-18% 

Tej 30% (vagy helyettesítésre ennek megfelelő tejpor) 

Tojás 1 db  / kg liszt            ÉS/ VAGY 

Tojássárgája 1 db -3 db/ kg liszt 

 

Töltelékhez felhasználható nyersanyagok: 

Máktöltelék Diótöltelék 

mák  dió 

cukor (méz) cukor (méz) 

maximum 10% édes morzsa maximum 10% édes morzsa 

vaníliás cukor vagy vanilin vaníliás cukor vagy vanilin 

fahéj fahéj 

mazsola mazsola 

citromhéj kandírozott narancshéj 

 Víz vagy tej Víz vagy tej  

Egyéb ízesítő: szilvalekvár  Egyéb ízesítő: szilva lekvár  

 

A termékek csak forrázott töltelékkel készülhetnek. A versenyzők részére a szirup elkészítéséhez 

edényeket, gáztűzhelyeket, illetve indukciós főzőlapokat biztosítunk. 

A termékek sütése légkeveréses sütőkön történik. 

 

Mivel a termék jellege megengedi, engedélyezett a hűtőszekrény használata is. 

 

 



ALAK: A mákos töltetű termék patkó formájú, a diós töltetű termék C betű, vagy ácskapocs formájú.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
Felületkezelés:  tojás, tojássárgája, tojásfehérje (A felületi kenéshez a tojást biztosítjuk) 

 

 

Termékek bemutatása: a bemutatáshoz dekoráció használható (pl. terítő, tálca). Erről a versenyző 

gondoskodik. 

 

 

https://www.cukraszat.net/hirek-informaciok/370-a-pozsonyi-kifli-hagyomanyos-

kulonleges-termek-nevfenntartassal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozsonyi kifli diós 

 (Forrás: Csaba József: Anyag és gyár-

tásismeret III. 
Pozsonyi kifli mákos 

 (Forrás: Csaba József: Anyag és gyártás-

ismeret III. 

 

Forrás: Magyarország Hagyományos és tájjellegű 

élelmiszereinek gyűjteménye 



MÉZESKALÁCS DÍSZÍTŐ VERSENY 

 

A versenyen a termékek előállítására maximum 4 óra áll rendelkezésre.  

 

 

Feladat: 

 

A versenyzők által magukkal hozott kész, megsütött mézeskalács lapra kell elkészíteni a mézeska-

lácsokra jellemző díszítéseket. 

 

Kritérium, hogy legalább 5 különböző díszítés készüljön. A termékek darabszáma nincs korlátozva, de 

a versenyzőknek a rendelkezésre álló 4 órát kell figyelembe venniük. 

 

 

 

Megengedett díszítő anyagok: a mézeskalácsokra jellemző díszítő anyagok és tárgyak (pl. tükör). 

  

A díszítőanyagokat a versenyzők hozhatják, igény esetén – cukrász üzemi – anyagokat az iskola tud 

biztosítani. Glazúr használata esetén a színezés a versenyen történhet. 

ALAK: nincs korlátozás.  

 

Fontos bírálati kritérium a mézeskalácsokra jellemző anyagok és díszítő elemek alkalmazása! 

 

A versenyzők az elkészült mézeskalácsokat a magukkal hozott dekoráción (terítők, tálcák) mutatják be. 

 

 



KÉZI KONYAKOS MEGGY KÉSZÍTŐ VERSENY 

 

 
A versenyzőknek a termék elkészítéséhez maximum 4 óra áll a rendelkezésükre. 

 

FELADAT: 

 

A versenyzőknek 30 szem szeszes meggy felhasználásával kell elkészíteni a konyakos meggyeket. 

 

Az iskola szeszes meggyet, krém fondant, étcsokoládét (70%) biztosít.  

 

Minden versenyzőnek rendelkezésére áll: elektromos főzőlapok, mikrohullámú sütők, indukciós főzőla-

pok, edények. Kérjük, hogy kézi eszközöket a versenyzők hozzanak magukkal. 

A konyakos meggyeket csomagolóanyagba nem kell burkolni. 

A termékek bemutatásához a versenyzők dekorációt hozhatnak magukkal. 

 Az elkészült konyakos meggyek értékelésének szempontjai: 

méret egységessége, 

csokoládé bevonat, 

küllem, 

fondan réteg vastagsága, 

időtúllépés. 

 

 

 

PÉK TALENTUM (Tehetséggondozó) 
 

TÉMA: nemzetközi trendnek megfelelő vajas leveles termékek 

 

1. Termékkészítés és bemutatás 

Feladat: a nemzetközi trendnek megfelelő vajas leveles termékekből készítsen legalább 3, maximum 5 

féle, 65g -150 g közötti terméket, fajtánként 5-5 darabot. Ebből egy termékfajtának töltelékkel kell ké-

szülnie. A termékek díszíthetők.  

Rendelkezésre álló idő: 4 óra 

 

2. DÍSZMUNKA 

Téma: ŐSZ 

Méretek: 40cm * 40cm * kb. 60cm (magasság) 

A díszmunkát a versenyzők magukkal hozzák, és max. 1 órában rakhatják össze.  

A díszmunka elkészítéséhez csak élelmi anyagok használhatók.  

 

A termékek és a díszmunka bemutatására a versenyzőknek fehér alapterítővel letakart asztal áll a ren-

delkezésükre. A termékeket bemutatásához az eszközökről, díszítésről a versenyző maga gondoskodik.  

 


