
 

 

 
EZT JÓL KIF İZTÉTEK! – EGÉSZSÉGESEN FINOMAT! 

 
 
A Danone Kft. „Ezt jól kifıztétek! – Egészségesen finomat!” címmel gasztronómiai 
pályázatot hirdet általános iskolás osztályok számára. A pályázaton a „Tegyünk Együtt a 
Gyermekekért”  egészséges életmódra ösztönzı programban részt vevı budapesti, gyıri, 
kecskeméti, miskolci és székesfehérvári általános iskolák 5. osztályai indulhatnak.  
 
Hogyan lehet jelentkezni? 
A gyerekek a pedagógusokkal és a szülıkkel közösen egy háromfogásos menüt készítenek, 
melyben a következı ételek szerepelnek: elıétel vagy leves, fıétel és desszert. A menü 
összeállításakor érdemes törekedni a tanult táplálékpiramis arányainak figyelembevételére, 
hogy a menü minél egészségesebb legyen. Az ételek kiválasztásakor figyeljenek arra, hogy a 
következı élelmiszercsoportokból egyet-egyet tartalmazzanak: 1. zöldségek-gyümölcsök, 2. 
tej és tejtermékek, 3. húsok, húsfélék és halak, 4. gabonafélék. Ötletes, jópofa, kreatív névvel 
lehet jelentkezni a versenyre.  
 
A nevezı osztályok örökítsék meg a sütés-fızés pillanatait és készítsenek egy max. 3 perces 
kisfilm et, amiben bemutatják, hogyan készültek az ételeik és miért éppen azokat választották.  
 
A gasztronómiai pályázatra való jelentkezéskor a regisztrációt az osztályfınökök végzik a 
www.tegy.hu oldalunk Egészségpróba menüpontjában. Osztályonként egy regisztráció 
elegendı. Kérjük, hogy az osztályfınökök adják meg a szükséges adatokat (iskola neve, címe, 
osztály megnevezése, e-mail címe). 
 
Az elkészült kisfilmeket egy szabadon választott video-megosztó portálra (pl. Youtube, 
Indavideó stb.) kell feltölteni, majd a feltöltött video link jét bemásolni az Egészségpróba 
menüpontba, a menüsorban található ételek receptjeivel együtt.   
 
Egy pályázó osztály egy pályamővel jelentkezhet. Nevezési díj nincs. 
 
Pályázat beadási határideje: 2015. március 31.  
 
A gasztronómiai pályázatra beérkezett ételsorokat neves zsőri véleményezi. A zsőri tagjai: az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége, valamint a GYEP Alapítvány munkatársai. 
 
Eredményhirdetés: 2015. április 13. 



 

 
Nyeremények 
Az elsı három helyezett osztály értékes ajándékokat nyer:  

1. helyezett: 12 az 1-ben játékasztal (csocsó, pingpong, biliárd, teke, sakk, ost, kártya, 
kocka, fehér tábla, dáma, shuffleboard; mérete: 118x62x82 cm) 

2. helyezett: csocsóasztal (mérete: 94x51x31 cm) 
3. helyezett: csocsóasztal (mérete: 94x51x31 cm) 

     
 
 
A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük, valamint a pályázati eredményeket a 
www.tegy.hu honlapunkon és a program Facebook oldalán tesszük közzé. 
 
A pályázók a pályamővek benyújtásával hozzájárulnak, hogy a Danone Kft. a beérkezett 
pályamőveket szabadon felhasználja és megjelenteti kiadványaiban, honlapján. A pályázók 
továbbá vállalják, hogy a benyújtott pályamőveket az eredményhirdetésig más pályázatra nem 
nyújtják be, illetve az interneten sem jelentetik meg. 
 
S hogy miért érdemes jelentkezni? Jó szórakozás, jó társaság, a gyerekek sokat tanulhatnak 

az egészséges ételekrıl, s kipróbálhatják magukat, mint miniséfek! 
 
 
Pályázattal kapcsolatos további információk:  
Egresi Andrea 
E-mail: andrea.egresi@mecglobal.com 
Tel.: 06-30-9925-750 


