Konkursa “Latvijas Atzītākais medus 2019” nolikums
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Laiks un vieta:
konkurss notiek Jelgavā - Piena, maizes un medus svētku ietvaros 31. augustā.
Dalības noteikumi:
konkursam jāpiesakās iepriekš - jāiesniedz medus, fizikāli-ķīmisko analīžu
testēšanas pārskats un jāsamaksā dalības maksa līdz 20. augustam LBB birojā
(tālr.: informācijai 29972267 (Žanna);
iesniedzot medus paraugu, jānorāda medus nosaukums, partijas lielums un
numurs;
jāiesniedz 6 litri lejama, nekristalizēta medus līdz 20. augustam LBB birojā
Jelgavā, Rīgas ielā 22. Konkursam iesniegtais medus atlikums netiks atgriezts, bet
izmantots medus ziedputekšņu analīžu veikšanai un medus popularizēšanas
pasākumos.
jāiesniedz medus fizikāli ķīmisko analīžu rezultāti - mitrums, diastāze, HMF,
brīvās skābes, saharoze. Testēšanas pārskatu iepriekš vienojoties var iesniegt līdz
20. augustam personīgi, pa pastu vai e-pastu: zanna@strops.lv Ja līdz konkursa
sākumam tā nav, medus degustācijas konkursā nepiedalās.
katram pretendentam jāatbilst sekojošiem noteikumiem:
 dravai jābūt reģistrētai VA Lauksaimniecības datu centrā;
 jābūt reģistrētam pārtikas apritē (reģistrācija PVD);
līdz konkursa norises datumam iesniegtiem medus paraugiem LBB par saviem
līdzekļiem veic medus ziedputekšņu analīzes.
Dalības maksa:
līdz 20. augustam jāsamaksā dalības maksa 22.00 EUR t.sk. PVN.
Reģistrācija:
katram medus paraugam tiek piešķirts vienreizējs unikāls degustācijas numurs un
medus tiek pārliets degustācijas traukos.
Vērtēšana un apbalvošana:
konkursa laikā medus tiks izvietots degustācijas traukos un nodots izvērtēšanai un
izgaršošanai Piena, maizes un medus svētku apmeklētājiem (aptuveni 1000 medus
garšotāju?
konkursā tiks noteiktas I, II un III vieta. Medus, kas iegūs visvairāk balsu, kļūs par
Latvijas Atzītāko medu 2019;
Konkursa uzvarētājus apbalvos arī ikgadējās starptautiskās izstādes „Riga Food
2019” laikā, kas norisināsies no 4.-7. septembrim.
Balvas:
I vieta - dāvanas no LBB 85 EUR vērtībā, izstādes „Riga Food 2019” laikā tiek
apbalvota ar Zelta medaļu un iegūst tiesības lietot titulu ”Latvijas Atzītākais
medus 2019”;
II vieta - dāvanas no LBB 55 EUR vērtībā, izstādes „Riga Food 2019” laikā tiek
apbalvota ar Sudraba medaļu;
III vieta - dāvanas no LBB 30 EUR vērtībā, izstādes „Riga Food 2019” laikā tiek
apbalvota ar Bronzas medaļu;
konkursa uzvarētājiem tiek nodrošināta publicitāte starptautiskās izstādes „Riga
Food 2019” laikā;
visi pretendenti saņems bezmaksas ziedputekšņu analīžu rezultātus;
konkursa norisi un uzvarētājus publicē žurnālā „Biškopis” un interneta vietnē
www.strops.lv.

