
Összefoglaló III. Grillázs Majális 

Május 20.-án megrendeztük a  III. Grillázs Majálist a Magyar Cukor Napját a Budapesten a 
Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Múzeumban.  60  versenymunka  volt  3  kategóriában.
-  Hagyományos  grillázs  munka
-  Moderna  artisztikai  grillázs
- Tanuló kategória

Külön  kelett  választani  a  felnött  2  kategóriát,  mert  igaz  a  szines  grillázsok  és  a  csökkentett 
energiatartalmú / izomáltos /  grillázsok hódítanak, de a tradícionális,  hagyományos grillázsokat 
sem feledjük és megkel őriznunk. Valamint második alkalommal már tanuló kategória is létezik, 
hisz igényt ébreszettünk a grillázs készítés iránt, és feladatunknak is tekíntjük, hogy a fiatalokkal 
megszerettessük.

A zsüri tagjai :

• Wenczelné Vígh Maja  - Mester cukrász / karamell királynő / 
• Gombi Ani  - versenybizottság elnöke 
• Erdős Hanna - Világbajnoki és olimpiai mestercukrász 
• Szabó Pál - Gasztronómia nagykövet

Az idei évben a szakmai zsűri melett még sztárzsűri is  segítkezett: 

• Kocsis Tibor - 2011-es év X- Faktor nyertese 
• Esztergályos Cecília - színművésznő 
• Fodor Zsóka -  / Magdi anyus / 

Nagyon  büszkék  vagyunk  rá,  hogy  a  Magyar  Grillázs  Szövetség  elmult  évi  munkásságának 
köszönhetöen a legszínvonalasabb Magyar Cukor Napját sikerült  megrendezni. Szemmel láthatóan 
még  kreatívabbak  voltak  a  versenyzők  és  olykor  a  grillázs  csodák  határát  feszegetve  igazi 
versenymunkákat  tettek  le  az  asztalra,  örömet  szerezve  ezzel  mind  a  zsürinek  mind  az 
érdeklődöknek.  Köszönetet  szeretnénk  mondani  a  Magyar  Cukrász  Iparosok  Országos 
Ipartestületének, hogy mellénk álltak és segítik a rendezvényt,  valamint a versenyzőknek, hogy 
munkásságukkal  emelték  a  nap  fényét  és  öregbítették  hazánk  gasztronómiai  kulturáját,  hogy 
immáron a jegyzett hazai rendezvényei között ott lehetünk és segítenek azon munkájukkal, hogy ez 
a finom és szép csemege tradíciója fennmaradjon.

Egésznapos rendezvényt még szinesítette különféle programok.
          Németh Zoltán Karamell bemutatót tartott
          Kovács János Karamell bemutatót tartott
          Földi Lenke a tragat virág rejtelmeibe vezetett be minket
          Kricky Kiss-Podmaniczy airbus  bemutatot tartott
          Magyar Szabolcs zöldég faragásai valamint tészta csodáit tekinthettük meg


