Protokol označevanja in ocenjevanj izdelkov na državni razstavi Dobrote
slovenskih kmetij:

-

Izdelke organizator sprejme po seznamu prijav. Ob tem na seznamu prijav
označi izdelke, ki so bili sprejeti in si obenem zapiše morebitne pripombe.
Tako označen seznam prijav služi pri razvrščanju in šifriranju izdelkov in se
arhivira.

-

Izdelki morajo biti označeni z naslovom izdelovalca, vrsto izdelka, in z ostalimi
podrobnostmi, ki so zapisane tudi na prijavnici razen če ni določeno drugače.

-

Prejete izdelke organizator hrani na primernem prostoru.

-

Tako sprejete izdelke glede na vrsto izdelkov dan prej ali na dan ocenjevanja
organizator pripravi za ocenjevanje na naslednji način:

-

1. Izdelki se na primernem prostoru (ustrezna temperatura, svetloba, izven
vidnega polja ocenjevalnih komisij) razvrstijo glede na skupine in lastnosti ki
so pomembne pri vrstnem redu ocenjevanja.

-

2. Izdelki se opremijo z nalepkami ob upoštevanju podatkov iz embalaže in
prijavnih listov ter se dokončno razvrstijo.

-

3. K vsakemu izdelku se priložijo prazni ocenjevalni listi na katerih je napisana:
šifra izdelka, vrsta izdelka, skupina, sestavine, leto izdelave in plastični kozarci
oziroma krožniki kateri se ravno tako označijo s šiframi izdelkov.

-

4. Naredi se zadnja kontrola skladnosti: nalepljena šifra izdelka na izdelku–
šifra izdelka na ocenjevalnem listu- šifra izdelka na plastičnem kozarcu,
oziroma krožniku.

-

5. Če se izdelki strežejo v plastičnih kozarcih ali na krožnikih se vsebina
napolni izven vidnega polja ocenjevalcev. Kozarci, oziroma krožniki so
opremljeni z nalepkami, na katerih so natisnjene šifre izdelkov.

-

Vino in sadjevci se natakajo iz steklenice, katera je ovita v neprosojni beli prt iz
blaga direktno komisiji. Šifra in ostali podatki na steklenici niso vidni
ocenjevalni komisiji.

-

Izdelki iz žit se dostavijo na dan ocenjevanja v vrečkah opremljenih s šiframi
katere pripravi organizator. Izdelke da v vrečke svetovalka-lec za KDD ali
kmetica oziroma kmet.
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