Deelnameformulier

Receptenwedstrijd
Persoonlijke gegevens
Voornaam
Achternaam
Plaatsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Wij gebruiken je contactgegevens alleen voor correspondentie rondom deze receptenwedstrijd.

Jouw recept
Type gerecht

Ontbijt

Lunch

Tussendoortje

Diner

Dessert

Anders, namelijk:

Welke keuken
Aantal personen
Bereidingstijd
Benodigdheden
(apparatuur)



Ingrediënten
(voor het aantal personen
zoals opgegeven)

Serveertip

uur en

minuten

Maak een mooie food foto
Jouw deelname aan de receptenwedstrijd is volledig wanneer je ook een mooie foodfoto maakt
van jouw gerecht. Wat we van jou vragen is om een mooie authentieke en gave foto te maken door
bijvoorbeeld mooie servies, bestek, bijpassende accessoires en achtergrond te gebruiken.
Zoals jij jouw gerecht mooi wilt presenteren.
De foto dient aan de volgende eisen te voldoen:
●● Lever zowel een staande als een liggende foto bij ons aan
●● De foto dient minimaal 1 MB groot te zijn
●● De foto dient een JPG of JPEG bestand te zijn

Toestemming
Het recept en de foto’s die je voor deelname aan de wedstrijd indient kunnen door Frutesse Fruitstroop
rechtenvrij gebruikt worden. Wanneer jouw inzending geselecteerd wordt zal het gepubliceerd worden
in een receptenboek (gedrukt en digitaal), op www.frutesse.nl en op de social media kanalen van
Frutesse.
In het receptenboek willen we graag de naam van de bedenker/maker van het recept en de foto
plaatsen. Eventueel nog aangevuld met een persoonlijke foto of interview. Voor het interview nemen
we contact op na de selectieprocedure, je kunt dan aangeven of je het leuk vindt om daar aan mee te
werken.

Ja, ik geef akkoord dat Frutesse Fruitstroop, handelend onder Frumarco BV, mijn recept en
foto gebruikt om te publiceren voor eigen marketingdoeleinden.

Inzenden
Stuur jouw foto’s en dit volledig ingevulde formulier retour aan kokenmetfrutesse@gmail.com.

Bekendmaking winnaar(s)
De vruchtenbereiders van Frutesse zullen uiterlijk in oktober 2019 bekendmaken welke recepten
worden opgenomen in het receptenboek en wie de winnaar is van de Grill Guru classic compact
Kamado. Wanneer jouw recept gepubliceerd wordt in het receptenboek dan ontvang je een
strooppakket en een gedrukte versie van het kookboek.
Over de selectie van recepten en prijswinnaars kan niet
worden gecorrespondeerd.

