
„Én így használom a hidegen sajtolt növényi olajokat!” 

Pályázat a hidegen sajtolt növényi olajok sokoldalú használatának bemutatására 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Időtartam 

Beküldési időszak: 2015. szeptember 15. – 2015. október 5. 

Eredményhirdetés: 2015. október 12.  

Téma 

A pályázatra beküldhető minden olyan fotó vagy írásos beszámoló, mely megmutatja, hogy a 

pályázó hogyan illeszti be a hétköznapjaiba a hidegen sajtolt növényi olajokat. 

A cél az olajok felhasználhatóságának összegyűjtése és nem az egyes márkák reklámozása, 

ezért kérek minden résztvevőt, hogy a pályázatban a kiválasztott olaj megnevezése, ne pedig 

a márkája legyen a hangsúlyos. 

Minden pályázó csak saját ötlettel/recepttel pályázhat. Nem használható más internetes 

oldalakon található receptek másolata. Meglévő receptek viszont átalakíthatók saját ízlés 

szerint, hidegen sajtolt olajok felhasználásával.  

Minden receptnek tartalmaznia kell hidegen sajtolt olajat. 

Játék menete, feltételek 

Az „Én így használom a hidegen sajtolt növényi olajokat!” című pályázat olyan lelkes 

magánszemélyek részére került kiírásra, akik napi szinten használják a hidegen sajtolt 

növényi olajokat és ennek módját szívesen megosztják. 

Minden pályázó 1 db felhasználási ötlettel/fotóval/recepttel pályázhat.  

A játék szervezője Martincsevicsné Jenei Gizella, a GastrOlaj márka alapítója 

(www.gastrolaj.hu). Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65700/2013. A játékosok adatait 

bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át. A nyertesek értesítését a zsűri 

döntése után mi végezzük, így garantálva azt, hogy a pályázók adatai nem kerülnek harmadik 

fél kezébe.  

A pályázók a megadott időszak alatt beküldhetik pályázatukat. 

A játékban részvevők közül a zsűri kiválaszt 5 nyertest, melyek a következő ajándékokat 

kapják: 



1. Ízek, Étkek, Évszakok – Tavasz című szezonális szakácskönyv (ide jön majd egy kis 

bemutató) 

2. Tedd fel a kérdésedet az Aromillo szakértőjének – online konzultáció Máthé Fannival 

(ide szeretnék majd pontos megnevezést – ahogy szeretnéd Fanni) 

3. Ganter Klári gasztroszakértő online főzőtanfolyamán való részvétel 

4. GastrOlaj ajándékcsomag – hidegen sajtolt olajokból összeállítva 

5. Tedd meg az első lépést – Hidegen sajtolt olajok a hétköznapokban tanfolyam (CD 

formátumban) 

A pályázók a megadott időszak alatt beküldhetik pályázatukat, az alábbi formában: 

- fotó + recept/leírás  

A pályázat időtartamának zárása után a zsűri értékeli a beérkezett pályázatokat és kiválasztja 

a nyerteseket. Ezután a zsűri átadja a kiválasztott pályázók nevét a játék szervezőjének, aki 

értesíti a pályázót a döntésről és egyeztet vele a nyeremény átvételének módjáról.  

A pályázók a pályázati anyag beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk tárgyát 

szolgáló recept/felhasználási mód/ötlet megjelenhet a játék szervezőjének 

honlapján/anyagaiban/kiadványaiban.  

A pályázati anyagokat e-mailen kell elküldeni a palyazat@gastrolaj.hu e-mail címre.  

Zsűri tagjai 

Szöllősi Kiss Orsolya – foodfolio.hu oldal tulajdonosa, fotós, az Ízek, Étkek, Évszakok című 

könyv szerzője 

Ganter Klára – konyhatunderleszek.hu oldal tulajdonosa, gasztroszakértő, az Ízek, Étkek, 

Évszakok című könyv szerzője 

Máthé Fanni – terápiás illóolajok szakértője 

Martincsevicsné Jenei Gizella – gastrolaj.hu oldal tulajdonosa, a GastrOlaj márka alapítója 
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