P R A V I L N I K 4 A / 4 B / 4C
Razstava slaščičarskih izdelkov
Tekmovalec pripravi;
OBVEZNO:
TORTA: Tematika poroka; oblika in velikost torte prepuščena lastni presoji in ustvarjalni
domišljiji. Torta mora biti zarezana in odprta z enim kosom.
In
KATEGORIJA 4 A:
4 restavracijske sladice
(1 po lastni izbiri, 1 topla pripravljena, hladno razstavljena, 1 x čokolada, 1 x sadje); tekmovalec
po lastni izbiri naredi dve sladici, dvojno za test komisiji.
ali
KATEGORIJA 4 B:
šest različnih vrst mignonov, pralinejev teža za kos od 6g do 14 g) po 6 kosov; po en kos na
predstavitveni krožnik za komisijo.
KATEGORIJA 4 C:
priprava v živo na odprtem odru: Priprava torte za svečano priložnost (poroka, krst, rojstni dan,
obletnica)
Oblika prepuščena lastni presoji, velikost od 16 do maksimalno 40 kosov, lahko dvonadstropno,
torta se sestavi, oblije, obleče in okrasi v živo, tekmovalec ima na voljo 1 uro. Dekoracijo na torti
mora tekmovalec izdelati sam, lahko jo prinese s seboj, vendar mora vsak element dekoracije
prikazati v živo.
Za dekoracijo lahko uporabi izdelke iz čokolade, marcipana, sladkorne mase, griljaža, sladkorja,
testa, beljakove mase, …
Prevleko torte izbira tekmovalec sam, prevleka mora imeti ustrezen izgled ( sijaj, gladkost,
debelino, …)
Na tekmovalnem mestu torto postavi na servirni pladenj ali podstavek in jo po znaku
ocenjevalne komisije razreže na ustrezno število kosov. Krožnike in pribor za serviranje priskrbi
organizator.

Tekmovalec komisiji preda recepturo, izdelke pod a, b in c ustrezno označi z imeni. Vsak kos
razstavljenega peciva pripravi posebej na krožnik za komisijo.
Razstavni prostor: Dogovor med razstavljavcem in vodjem tekmovanja na osnovi prispele
prijave.
Označevanje izdelkov: Tekmovalec/ca sta dolžna vse izdelke ustrezno označiti z imeni ob
razstavljenem izdelku. Tekmovalec/ca pa ob oddaji razstavnega izdelka predložita evidenčni list
razstavljenih jedi z nazivi.
Razstavljeni izdelki bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih:
1. PREDSTAVITEV IN SPLOŠNI VTIS IZDELKA:
a) ali izdelek zbuja tek
b) ali je dekoracija v skladu z izdelkom
c) ali je predstavitev sodobna in elegantna.
0 – 20 točk
2. SESTAVA – KOMPOZICIJA IZDELKA:
a) ali so uporabljena živila po barvi, okusu in sestavi v
skladu s sodobno slaščičarsko umetnostjo
b) ali so kosi pravilne velikosti (normativi), z ustreznimi
dodatki
c) ali je izdelek ekonomičen za prodajo
0 – 20 točk
3. STROKOVNA IZDELAVA:
a) ali so živila pristna in pravilno obdelana
b) ali so jedi pravilno prevlečene z ustrezno prevleko
(želejem, čokolado, itd.)
c) ali je pripravljeno živilo v skladu s stroko
0 – 20 točk
4. PREDSTAVITEV- SERVIRANJE:
a) umetniški vtis izdelka
b) ali so jedi pravilno zložene na ploščo (krožnik) in
omogočajo pravilno serviranje
c) ali pripravljeni izdelek odstopa od klasičnih
standardov.
0 – 10 točk
5. OKUS
0 – 30 točk
Skupaj
100 točk

Organizator zagotovi primerno delovno površino, hladilnik za hlajenje, krožnike in pribor za
serviranje torte. Aparate in pripomočke za izdelavo si tekmovalec zagotovi sam.
Vsa potrebna živila in drugi material za pripravo slaščičarskih izdelkov si tekmovalec priskrbi
sam.
Za vse razstavljene sladice si tekmovalec sam priskrbi ustrezni inventar. Za postavitev svojih
izdelkov ima tekmovalec na razpolago prostor v velikosti 1,50 m x 1,30m izdelke razporedi na
določen prostoru.
Glede na število osvojenih točk se razglasijo rezultati po navedenem kriteriju.
• priznanje za sodelovanje do 69 točk,
• bronasto priznanje za sodelovanje, če dosežeta 70 -79 možnih točk,
• srebrno priznanje za sodelovanje, če dosežeta 80 - 89 možnih točk in
• zlato priznanje za sodelovanje, če dosežeta 90 -100 možnih točk.
V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk razglasijo in podelijo bronasta,
srebrna in zlata medalja za osvojeno mesto.
Na dan tekmovanja bo vodja tekmovanja na razpolago za komentarje izdelkov pri razstavnih
mizah od 12 do 14 ure.
Vodja razstave: Alenka KODELE,
GSM: 041 484 486
e- naslov: alenka.kodele@siol.net
ROK PRIJAVE : 5. september 2018
Prijavo na tekmovanje oddate na e-prijavo
dodatna vprašanja: srecko.koklic@tgzs.si

