DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA

ZVEZA KMETIC SLOVENIJE

RAZPIS ZA 3. DRŽAVNO TEKMOVANJE V OCENJEVANJU
JABOLČNEGA ZAVITKA

Prijave sprejemamo do vključno četrtka, 12.10. 2017, do 20. ure: na tel št. 031 381 510 (DPŽ- Zvonka
Verdel) ali elektronska naslova: dpz.toplice@gmail.com ali irena.ule@bf.uni-lj.si (predsednica Zveze).
Prijavljene izdelke bomo sprejemali v soboto, 14. 10. 2017, od 8.00 do 10.00 ure v prostorih KKC-ja
Sokolski Trg 4, Dolenjske Toplice. Prispevek znaša 5 € na izdelek in se poravna v gotovini ob dostavi.
Izdelki bodo sodelovali v sestavljanju najdaljšega TOPLIŠKEGA JABOLČNEGA ZAVITKA.

· zunanji videz (oblika izdelka, barva skorje in sredice)
· vonj skorje in sredice,
· videz nadeva in inova vnost (povezava skorje, sredice in nadeva, usklajenost nadeva z dodatki)
· okus sredice in skorje.
Pravilnik se nahaja na spletni strani http://www.dpz-toplice.si

Izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija v soboto, 14. 10. 2017, od 10.00 do 12.00 ure. Ocenjevanje
bo potekalo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovos jabolčnih zavitkov na državnem ocenjevanju,
spreje m 6.9.2017.
Na dan ocenjevanja bodo rezulta na razpolago v večernih urah pri predsednici DPŽ- Dolenjske Toplice
Mariji Šuštaršič (041 807 725) in na spletni strani Zveze.
Podelitev priznanj bo v okviru kulturnega programa v nedeljo, 15.10. 2017, ob 15.00 uri, na prireditvenem
prostoru KKC-ja v Dolenjskih Toplicah. Udeleženci sami poskrbijo za prevzem priznanj.
Po podelitvi priznanj je možen odkup razstavljenih izdelkov

Datum objave razpisa: 10. 09. 2017

Organizacijski odbor

PRIJAVNICA
za ocenjevanje jabolčnih zavitkov

Dolenjske Toplice, 14.10.2017

Ime in priimek:_________________________________ Naslov:___________________________________
Telefon:_____________________ e. naslov____________________________________________________
Ime izdelka: _____________________________________________________________________________
ŠIFRA IZDELKA:______________________ (označi se ob oddaji)
Podpis:
……………………………………………………………………ODREŽI……………………………………………………………………………………………….

DEKLARACIJA
ŠIFRA IZDELKA:______________________
Sestavine v izdelku označite s kljukico oz. dopišite sestavine, ki jih ni na seznamu.
Vrsta moke za testo- kategorija ___________________

TESTO

NADEV

olje

jabolka

lim. lupina

voda

vanilin

cimet

sol

olje

Mešanica začimb za
jabolčni zavitek

jajca

drob ne
maslo
skuta
smetana
rozine
sladkor

Opombe: _______________________________________________________________________
Datum izdelave: _______________________

