ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND ELISMERÉSEI I.

Koronával ékesített Arany Keresztje:
A Lovagrendi elismerést a Benke László Emlékdíj-jal együtt kell átadni az arra érdemesnek,
alkalmanként egy lovag számára, aki
•
•
•

Szakmai életútjával különösen kiemelkedő tevékenységet végzett a szakterületén, a
gasztronómia valamely ágában a fiatalok nevelésében iskolát teremtett és a Lovagrend
tevékenységében hosszú időn keresztül aktívan részt vett;
Más szakmai szervezetekben – például ipartestületben – hosszú időn keresztül aktívan
tevékenységet folytatott a szakterületén, a szakmai szervezet által elismerten;
Szakterületén jelentős eredményeket ért el új gasztronómiai termék termék
előállításában, vagy olyan termékelőállító eszköz fejlesztésében, az innovációban,
amely hozzájárul valamely gasztronómiai termék korszerű, ugyanakkor a magyar
gasztronómiai hagyományoknak megfelelő tartalmú előállításához.

Arany Keresztje:
•

•

•

A nemzet szolgálatában,az ország gasztronomiai és idegenforgalmi fejlődésének
elősegítésében a gasztronomia érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi
értékek gyarapításában kifejtett példamutató tevékenységért
Elméleti, gyakorlati munkájukkal jelentősen hozzájárultak a magyar gasztronómiai
kultúra, magyar termékek, hagyományok, gasztrokultúrális örökségünk nemzetközi
szinten történő megismertetéséhez.
Szakmájában, hagyományőrzésben hosszabb ideje kimagasló egyéni munkával, általa
előállított termékkel, alkotással világversenyen, világkiállításon helyezéssel szerzett
hírnevet országunknak.

Ezüst Keresztje:
•
•

•

Életutjával,szakmai tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett, különösen a
gasztronomia,magyar termékek és idegenforgalom terén.
Elméleti, gyakorlati munkájukkal jelentősen hozzájárultak a magyar gasztronómiai
kultúra, hagyományok, gasztrokultúrális örökségünk hazai szinten történő
megismertetéséhez szakmájukban, hagyományőrzésben hosszabb ideje kimagasló
egyéni munkával, általa előállított termékkel, alkotással hazai versenyen, kiállításon
nemzetközileg is elismert eredményeket ért el.
Ifjúságnevelésben, oktatásban, kulturális idegenforgalmi és gasztronómiai örökség
megóvásában kiemelkedőt nyújtott.

Bronz Keresztje:
•

Olyan közéleti személyiségek és külföldi szakemberek, akik az ország idegenforgalmát,
gasztronómiáját, hungarikum termékeinek forgalmazását rendszeresen, hosszú időn át
segítik határon innen és határon túl példamutató tevékenységükkel hozzájárulnak az
eredményes fejlődéshez.

•
•
•
•
•

Elméleti és gyakorlati munkájukkal jelentősen hozzájárultak határainkon túl a magyar
gasztronómiai kultúra, hagyományok megőrzéséhez, terjesztéséhez.
Hagyományőrző fesztiválok rendezésével terjeszti és képviseli a magyar gasztronómiai
hagyományokat.
A gasztronómiai örökség, megőrzésére, gasztronómiai hagyományok megőrzésére,
jelentős támogatást nyújtó szervezetek és magánszemélyek.
A hazai gasztokultúra megőrzésére, fiatal szakemberek versenyen és rendezvényeken
történő megjelenését segítő szervezetek és magánszemélyek.
Hagyományőrző szervezeteknek, akik az egyetemes magyar gasztronomiai
hagyományokat felelevenítő rendezvényeket szerveznek vagy támogatást biztosítottak.

Adományozás feltétele
•
•

•

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagozatainak javaslatára Nagytanács minősítése
alapján adományozható.
A díjat évente egyszer a gasztronómia napján Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
Fesztiválján kell átadni. Évente kategóriánként öt díj adományozható, kategória
összevonható. A díj személyenként kategóriánként egyszeri alkalommal adható.
Kitüntetési javaslatot tehet Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend alapszabályában
rögzített feladatok megvalósításáért tevékenykedő személyekre minden szakmai
szervezet, lovagrend.

