
208 ZLATIH PRIZNANJ ZA IZDELKE ODLIČNE KAKOVOSTI

Sporočilo za medije

Ljubljana, 15. februar 2023 – Zlata priznanja za izdelke odlične kakovosti s
področja pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva je prejelo 17 podjetij. Prvič
na ocenjevanju tudi izdelki iz testa in sendviči. Organizator 23. senzoričnega
ocenjevanja s področja pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva je Zbornica
kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Zlata priznanja so prejela podjetja Conditus d.o.o., Delakorda d.o.o., Don Don d.o.o.,
Gostinske storitve in trgovina Jože Čož s.p., Hlebček d.o.o., Iz krušne peči d.o.o.,
Konditor d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Pekarna Pečjak
d.o.o., Petrol d.d., PPS-Pekarne Ptuj d.o.o., Sastela d.o.o., Spar Slovenija d.o.o.,
Zebra patisseries, Abstrakt d.o.o. in Žito d.o.o..

Nagrajeni so bili izdelki iz kategorij kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega
peciva, keksov, svežih slaščic v hladni verigi, testenin, izdelkov iz testa in sendvičev.

Podeljenih je bilo 208 zlatih priznanj, od tega:

99 v kategoriji kruha,

24 v kategoriji pekovskega peciva,

38 v kategoriji finega pekovskega peciva,

27 v kategoriji svežih slaščic v hladni verigi,

4 v kategoriji keksov,

4 v kategoriji testenin,

5 v kategoriji izdelkov iz testa in

7 v kategoriji sendvičev.

Strokovni senzorični panel je v šestih dneh ocenil rekordno število izdelkov 246 iz 17
podjetij. Od tega so bili ocenjeni 103 izdelki iz kategorije kruha, 25 izdelkov iz
kategorije pekovskega peciva, 43 izdelkov iz kategorije finega pekovskega peciva, 41
izdelkov iz kategorije svežih slaščic v hladni verigi, 12 iz kategorije keksov, 4 izdelki iz
kategorije testenin, 7 iz kategorije izdelkov iz testa in 11 iz kategorije sendvičev.

V Sloveniji se z dejavnostjo pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva ukvarja 336
gospodarskih družb, ki skupaj zaposlujejo 4.297 ljudi. Njihovi čisti prihodki od prodaje
znašajo 377,1 milijonov EUR. 

dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta pri GZS-Zbornici kmetijskih in
živilskih podjetij

»Številke kažejo, da s širjenjem ponudbe izdelkov na slovenskem trgu narašča tudi
število izdelkov odlične kakovosti drugih kategorij. S tem namenom smo tradicionalno
senzorično ocenjevanje pekovskih izdelkov letos razširili na nove kategorije izdelkov.
Tako smo prvič ocenjevali izdelke iz testa in sendviče ter tako tudi znotraj teh
kategorij poiskali izdelke odlične kakovosti za slovenskega potrošnika.«

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
 
»Strokovni senzorični panel je svojo pozornost in znanje tudi letos posvetil vsem
izdelkom in vsakemu posebej ter opredelil njihovo skladnost s kriteriji, ki opredeljujejo
odlično kakovost. Podjetja so ponovno dokazala, da je v tradiciji moč, v razvoju pa
prihodnost. Ko znaš združiti oboje, je odlična kakovost izdelkov neizogibna.«

Zbrane sta na dogodku nagovorili in čestitali dobitnikom priznanj tudi Irena Šinko,
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Vesna Nahtigal, generalna
direktorica Gospodarske zbornice Slovenije.
 
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij nagrajencem za dobljena zlata
priznanja iskreno čestita ter vabi potrošnike, da nagrajene izdelke poiščejo na
trgovinskih policah.

Vse nagrajene izdelke predstavljamo v brošuri, ki jo najdete TUKAJ.

Prilagamo tudi fotografije: fotografija 1, fotografija 2, fotografija 3.

                                                           GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Dodatne informacije:
mag.  Anita Jakuš, 01 58 98 003, anita.jakus@gzs.si
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