
 

 

 

RAZPIS TEKMOVANJA V PRIPRAVI »MEDENEGA KOTLIČKA«  

 

Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Čebelarskim društvom A.J. BREZNICA  20.5. 2018 

na 16. čebelarskem prazniku, ki bo namenjen promociji shem kakovosti medu, organizira 

tekmovanje v kuhanju »medenega kotlička« med volilnimi okoliši ČZS. Vsako območje 

predstavlja ena ekipa, ki jo vodi član UO ČZS.  

OPREMA, ki jo zagotovi organizator:  

• Delovna površina 

• Tekoča voda 

• Električni priključek (1 na tri ekipe)  

• Posode za odpadke (ločevanje odpadkov) 

OPREMA, ki jo zagotovijo tekmovalci: 

• Toplotne naprave: kotel, žar,  plinski gorilnik,…  

• Kuhalna in servirna posoda in potrebni pripomočki 

• Potrebna živila za 5 litrov jedi. Živila  so lahko predpripravljena: pripravljeno testo, 

očiščena in olupljena zelenjava in sadje, meso narezano in marinirano. Nadaljnja 

mehanska in toplotna obdelava poteka na tekmovanju.  Izbor živil je prepuščen ekipi, 

mora pa jed vsebovati najmanj eno od vrst medu iz shem zaščitene geografske 

označbe ali geografskega porekla: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, 

Kočevski gozdni med ali Kraški med.  

Vsaka ekipa jed  poimenuje in  priloži  recepturo s količinami živil in načinom priprave. 

ČAS PRIPRAVE: 2  uri  

POSEBNI POGOJI: 

Vse sestavine serviranih jedi morajo biti užitne. Potrebno je upoštevanje pravil varstva pri 

delu in načel HACCP (primerna higiena pri pripravi jedi). 

http://23.5.na/
http://23.5.na/


 

 

Zaželeno je, da so ekipe mešane, sestavljene iz 3 članov in vodja ekipe. Vodja ekipe je član 

UO, ki  ni nujno, da sodeluje pri pripravi jedi, je pa zadolžen za izbor in koordinacijo ekipe. 

 

NAGRADA: 

Vsi sodelujoči prejmejo praktične nagrade in priznanja. Najboljša ekipa prejme prehodni 

pokal. 

 

KOMISIJA IN OCENJEVANJE: 

 

Komisija, ki jo imenujeta  ČZS in organizator praznika, bo sestavljena iz 3 članov. 

 

Komisija bo ocenjevala: 

50% OKUS 

20% IZGLED, SERVIRANJE 

10% ČISTOČA 

10% ORGANIZIRANOST DELA, USKLAJENOST EKIPE 

10% PREDSTAVITEV JEDI, ANIMACIJA (max. 3-5 min) 

 

Predprijave in prijava: 

Predprijave sprejema ČZS na elektronskem naslovu tanja.magdic@czs.si do 5.5.2018.  Na 

dan tekmovanja se ekipe zberejo na prizorišču čebelarskega praznika. O podrobnostih bodo 

prijavljene ekipe obveščene naknadno. 
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