
 

PRAVILNIK   

Tekmovanje v postrežbi sira in priporočanja vina ali piva 
 

 

Tekmovalec pripravi pred komisijo dva krožnika porcije sira s 

kombinacijo svežega sadja in oreščkov. Pri naboru sira mora 

vključiti 3 vrste slovenskih sirov in tri vrste evropskih sirov, 

upoštevajoč različne vrste strukture sirov. Eno porcijo servira 

komisiji, druga porcija je razstavni krožnik.    

Tekmovalec postreže eno porcijo komisiji in drugo porcijo na 

mizo s pripravljenim pogrinjkom in vino / pivo. Pogrinjek za 

dve osebi na  urejeni mizi  gost pri mizi en od članov komisije.  

Tekmovalec predstavi in postreže ustrezno vino / pivo  ki ga je 

predhodno določil in ga na dan tekmovanja prinese s seboj. 

Tekmovalec sprejme goste, mu predstavi jed sire,  servira in 

postreže vino / pivo.  

Na gueridonu si pripravi vse potrebno za porcioniranje različnih 

sirov in vse za postrežbo vina / piva. 

 
Organizator priskrbi tekmovalcu servirni voziček in delovno 

mizo ter mizo s prtom za postrežbo. Vsa živila, priloge, 

dekoracijo in inventar za porcioniranje in serviranje sira, ter 

vino  / pivo si priskrbi tekmovalec sam. 

Čas za pripravo in postrežbo jedi in vina je 30 minut.  

Nastop je javen, zato mora tekmovalec nastopiti v delovni 

obleki.  

 

Strokovna komisija bo tekmovalca ocenjevala po naslednjih 

kriterijih: 

priprava delovnega mesta (mise en place),   

                                                                    0 – 05 točk 

strokovnost, urejenost, higiena tekmovalca in estetika pri delu, 

                                                                     0 – 10 točk  

izgled servirane jedi, kreativnost   

                                                      0 – 20 točk  

skladnost vina / piva in izbranih sirov,    

                                                                    0 – 30 točk 

pogrinjek, postrežba vin / piva, čas priprave  

                                                                    0 – 15 točk 

komunikativnost (predstavitev sirov,   vina / piva) 

                                                      0 – 20 točk  

___________________________________  

                                                            Skupaj:        100 točk 

 

 

Ocenjevalni kriteriji:  

 
00,00 do 59,99  POTRDILO ZA SODELOVANJE  

60,00 do 69,99  PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 

70,00 do 79,99 BRONASTO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 

80,00 do 89,99  SREBRNO PRIZNANJE ZA SODELOVCANJE  

90,00 do 100   ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE  
 

V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk 

razglasijo in podelijo  bronasta, srebrna in zlata medalja 

za osvojeno mesto. 

 
 

Vodja tekmovanja: Edvard KUŽNER,  

GSM:  041 505 540 

 

E-mail: kuzner.edvard@gmail.com   
 

 

ROK PRIJAVE : 5. november 2022 

 
Prijavo na tekmovanje  oddate na e-prijavo  

http://eprijava-gtz.plior.si    

 
 

Dodatna vprašanja: srecko.koklic@tgzs.si    

GSM 051 / 273 000 
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