Ezt jól kifőztétek! – Egészségesen finomat!
Szeretnétek kipróbálni magatokat miniséfként?
Szoktatok otthon sütni-főzni anyával vagy a nagymamával?
Szeretitek a joghurtot, kefirt, tejfölt és az ebből készült finomságokat?
Vegyetek részt a Danone Kft. gasztropályázatán és nyerjetek az osztályotoknak egy budapesti
joghurtgyár-látogatást, ahol elkészíthetitek a saját álomjoghurtotokat!
A Danone Kft. „Ezt jól kifőztétek! – Egészségesen finomat!” címmel gasztropályázatot
hirdet általános iskolák számára. A pályázaton a „Tegyünk Együtt a Gyermekekért”
egészséges életmódra ösztönző oktatási programban részt vevő általános iskolák 5. osztályai
indulhatnak.
S mit kell tennetek? Készítsetek közösen az osztálytársakkal egy háromfogásos menüt,
melyben a következő ételek szerepelnek: egy egészséges előétel vagy leves, egy főétel és egy
desszert. Fontos, hogy mindegyik étel alapanyaga egy-egy tejtermék – például joghurt, tejföl,
kefir stb. – legyen, valamint használjatok sok-sok gyümölcsöt és zöldséget. Ezután adjatok
egy ötletes, jópofa, kreatív nevet az ételsorotoknak.
Örökítsétek meg a sütés-főzés pillanatait fényképezőgéppel. Ha jól bántok a mobiltelefonnal
vagy a videokamerával, akár 2-3 perces kisfilmet is készíthettek, amiben bemutatjátok,
hogyan készültek az ételeitek és miért éppen azokat választottátok.
Majd a menüsorban található ételek receptjeivel együtt töltsék fel a fotókat és/vagy a
kisfilmeket a www.tegy.hu oldalunkra, miután osztályfőnökötök regisztrált. Kérjük, adjátok
meg a pályázó osztály elérhetőségét (iskola neve, címe, osztály megnevezése, kapcsolattartó
telefonszáma, e-mail címe).
Az első három helyezett osztály (összesen három osztály) fantasztikus gyárlátogatáson vesz
részt a Danone Kft. budapesti joghurtgyártó üzemében, melynek során a résztvevők
megismerkednek a joghurtgyártás kulisszatitkaival és elkészíthetik saját álomjoghurtjukat.
Egy pályázó osztály egy pályaművel jelentkezhet. Nevezési díj nincs.
Pályázat beadási határideje: 2013. november 11.

A gasztropályázatra beérkezett ételsorokat neves zsűri véleményezi. A zsűri tagjai:
Hutvágner Dia gasztroblogger, a Gasztrozseni szerkesztője, Wessely Márta gasztroblogger,
a Mirelle konyhája szerkesztője, Gianni Annoni televíziós műsorvezető, vendéglő tulajdonos
és Katus Attila sportoló, életmód tanácsadó, valamint a Danone Kft. – különféle területeken
dolgozó – munkatársai és a programban részt vevő szakmai partnerek.
Eredményhirdetés: 2013. november 15.
A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük, valamint a pályázati eredményeket a
www.tegy.hu honlapunkon tesszük közzé.
A pályázók a pályaművek benyújtásával hozzájárulnak, hogy a Danone Kft. a beérkezett
pályaműveket szabadon felhasználja és megjelenteti kiadványaiban, honlapján. A pályázók
továbbá vállalják, hogy a benyújtott pályaműveket az eredményhirdetésig más pályázatra nem
nyújtják be, illetve az interneten sem jelentetik meg.
S hogy miért érdemes jelentkezni? Jó buli, jó társaság, sokat tanulhattok az egészséges
ételekről, s kipróbálhatjátok magatokat, mint miniséfek!

Pályázattal kapcsolatos további információk kérhetők:
Pusztay Gabriella
MEC Access, a Danone Kft. kommunikációs partnere
E-mail: gabriella.pusztay@mecglobal.com
Tel.: 06-20-9458-719

