
Borsodi 

Grillpác



Névjavaslat

Borsodi esszencia



Indoklás
A nyárhoz szinte elengedhetetlen egy finom hideg sör. 
A sörhöz szinte elengedhetetlen valami finom, 
könnyed, grillen készült étel. A grillezéshez szinte 
elengedhetetlen a társaság, a jó húsok és ami, ehhez 
esszenciális: a pác!



Szlogenjavaslat

Legyél a grillezés kvintesszenciája



Indoklás

A kvintesszencia jelentése több szóban is kifejthető. 

Először is azt jelenti, hogy valamilyen lényeges 
dologról van szó:

Ez jelentheti a házigazdát, hiszen egy fontos eleme a 
grillpartyknak a szervező.

Jelentheti a grillpácot is, hiszen anélkül csak üres húst 
ennénk, ami valljuk be, nem olyan finom.

Jelent még sűrítményt, tömény kivonatot is, ami 
pedig a pácra egy igencsak kifejező jelző.

Végül pedig az 5. alkotóelemet is jelzi, ezzel lehetne 
játszani a továbbiakban.



A grillezés

Hogy is néz ki maga a grillezés?

Egy nagy társaság összegyűlik, ülnek az 
asztalnál és söröznek, beszélgetnek. 

Itt jelenik meg a főhős, a buli kvintesszenciája: 
a grillmester, aki órákat áll a sütőrács mellett, 
odafigyel a húsokra és arra, hogy mindenki a 
legjobb falatokat kaphassa, miközben 
odaosonnak hozzá az emberek, hogy „Fú hallod 
haver ennek nagyon jó illata van, mikor lesz 
már kész?”

Az éhes szájakért és a szórakoztatásért felelős 
egész este. Ő a party lelke és tőle lesz az 
esemény az, ami.

Más helyzetek kvintesszenciális szereplői

• Ki ne látott volna még aszfaltozást, ahol egy 
ember dolgozott a többi pedig nézte.

• Vagy ne vezetett volna le még Balcsira egy 
csapat embert önmagát feláldozva, amíg a 
többiek a hátsó ülésen söröznek.

• Vagy ne vállalta volna el csoportmunkában hat 
ember feladatát egyedül.

• Vagy ne maradt volna kint a tóparton vigyázni a 
többiek cuccára, hogy ne lopjanak el semmit.

Ők az igazi hősök, a kvintesszencia, akik nélkül 
minden borulna.



Az ötödik 
alkotóelem

Mik kellenek a grillezéshez?

1 grillpác, végtelen csirkeszárny, barátok, sör és Te

A legjobb Borsodi grillpác, napsütés, vízpart, család és 
Te

A lényeg, hogy a legfontosabb, ötödik alkotóelem 
mindig Te leszel!



Köszi a figyelmet!

Naspolya


