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Algab Harjumaa grillivõistkondade registreerimine
Täna algab registreerimine osalemiseks “Harjumaa Meistrivõistlusel Grillimises –
Grillfest 2010”.
Grillimise maakondlikud meistrivõistlused toimuvad 2010. aastal esmakordselt kõikides
Eesti maakondades. Kokku võistleb sarjas “Eesti Meistrivõistlused Grillimises –
Grillfest” 15 maakonnas ja suurel lõppvõistlusel kuni 400 võistkonda ja 4000
grillihuvilist inimest. Üleriigiline grillimisvõistluste sari algas koos kevade algusega 20.
märtsil Türil, Harjumaa võistlus toimub 9. mail Maardus.
Maakondlikule grillimisvõistlusele on osalema oodatud kõik, kellel toiduvalmistamise
vastu huvi on ja kes soovivad oma oskuseid teistega võrrelda. Võistlused on vajalikud,
et inimesed, kes igapäevaselt ei tegutse profikokkadena, saaksid näidata ja teistega
jagada aegade jooksul omandatud oskusi ning ennast arendada võistlusroogasid
valmistades. Samuti saab võistlustelt huvitavaid iseloodud grilliretsepte, mida jagatakse
avalikkusega Eesti Grilliportaali www.grillfest.ee vahendusel.
Harjumaa grillimisvõistlused toimuvad pühapäeval, 9. mail algusega kell 10.00 Maardu
linnas, Maardu Spordikompleksi kõrval koostöös Maardu Kevadlaadaga. Igal
maakondlikul võistlusel osaleb selle maakonna omavalitsustega võrdne arv võistkondi,
lisaks osalevad korraldava omavalitsuse ja Eesti Grilliliidu külalisvõistkonnad.
Harjumaal küpsetavad kuni 24 osalevat võistkonda võistlustöid kahes voorus – esimeses
voorus küpsetatakse maitsestamata searibi ja seejärel võisteldakse fantaasiaroa
valmistamises. Fantaasiavoorus parima esitluse teinud võistkond pälvib esitluse
eripreemia. Võistluse ribi- ja fantaasiavooru võitjad esindavad maakonda suurel
üleriigilisel lõppvõistlusel 12. juunil Türi rannas ja lauluväljakul. Võistlustöid hindavad
Eesti Grilliliidu kohtunikud.
Võistluspäeva jooksul esinevad artistid nii kuulamiseks kui tantsuks ja toimuvad
toiduteemalised publikumängud. Võistlustel osalemine on võistkondadele tasuta, samuti
on sissepääs publikule
tasuta. Võistluspäev lõpeb võitjate autasustamisega
orienteeruvalt kell 18.00.
Harjumaal toimuvad maakondlikud grillimise meistrivõistlused esmakordselt.
Toimunud võistluste kokkuvõtted asuvad Eesti Grilliliidu kodulehel www.grilliliit.ee.

Harjumaa meistrivõistlusel osalemiseks tuleb osavõtusoovi ja kontaktandmetega e-mail
saata aadressile harjumaa@grillfest.ee. Võistlussarja koduleht asub aadressil
http://grillfest.grillfest.ee.
Võistlussarja „Eesti Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest“ korraldaja on MTÜ Eesti
Grilliliit koostöös maakonna aktiivse omavalitsusega. Võistlushooaja korralduspartnerid
on Reola Gaas, Meira, Selver, Rakvere Lihakombinaat, Saku Õlletehas, Atria Eesti AS,
Premia Tallinna Külmhoone, Star FM, Odessa vahuveinid ja trükikoda EVG Print.
Eesti Grilliliit on 2008. aastal asutatud rahvaorganisatsioon, kuhu kuulub üle 200
liikme, lisaks 15 ettevõtet ja 6 auliiget. Liidu liikmeks on oodatud kõik, kellel grillimise
vastu huvi on.
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