
OVENÁLIE  2018 – VÝCHODNÁ  

Súťaž bude prebiehať pod odbornou garanciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. 

Priebeh aj vyhodnocovanie budú vykonávať zástupcovia Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy. 

Požiadavky na vzorky ovčích a kozích výrobkov na súťaž počas Ovenálii 2018 

Chovateľ musí dokladovať, že surové ovčie a kozie mlieko z jeho chovu bolo laboratórne 

vyšetrené na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy - vystavený protokol o skúške 

(povinnosť predložiť s prihlásením do súťaže).  

1.Označenie: 

Každý výrobok musí byť označený v zmysle platnej legislatívy.  

2.Množstvo dodanej vzorky na hodnotenie: 

1. Kategória :   Ovčí hrudkový syr                                    2 kg                                                                 - 

musí  pochádzať z ranného pôdoja z piatka 8.6.2018    

2. Kategória :  Ovčí údený syr                                           2 kg 

3. Kategória :  Bryndza ovčia 100%                                  1 kg  

4. Kategória :  Žinčiča / len kyslá/                                  min.2 litre    

5.  Kategória : Ostatné syry/ parenice,korbáčiky,nite,oštiepky,uzlíky...neúdené, údené/                                

                                                                                    1,5 kg resp. 10 ks 

6.  Kategória :  Kozie syry                                                 1 kg 

 

Syrová torta                                                                             1 kus 

U všetkých výrobkov musí byť uvedené, či sa jedná o tepelne neopracovaný alebo tepelne opracovaný 

výrobok. Nebaliť do nepriedušnej fólie, igelitu! 

Po skončení hodnotenia syrov odbornou komisiou si môžu účastníci 

súťaže poobede 10.6.2018  senzoricky porovnať (vzhľad, chuť, vôňa) 

v kategóriách vlastné výrobky oproti konkurenčným výrobkom a to 

v priestoroch, kde sa bude vykonávať  hodnotenie. 

3.Výsledok vyšetrenia 

Každý výrobca musí mať minimálne raz  v tomto roku 2018 vyšetrené mlieko (CPM, PSB, RIL)  

4.Balenie 

Výrobok musí byť balený a označený v zmysle platnej legislatívy.. 

5.Dodanie vzoriek na hodnotenie: 

Vzorky musia byť doručené dňa 10.6.2018 do 8:00 hod. priamo v areáli amfiteátru vo Východnej. 

Hodnotenie 

Hodnotí sa: 

• vzhľad 

• chuť 

• vôňa 
Vzorky sú hodnotené anonymne, označené len číslom. Do súťaže sa prijímajú len výrobky zo 

100%- ného ovčieho a kozieho mlieka, vyrobené tradičným spôsobom /bez prídavku kravského 

mlieka/.        
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P R I H L Á Š K A 

Podnik /firma/:...................................................................................... 

Meno a priezvisko: ................................................................................ 

Adresa: .................................................................................................... 

tel. kontakt: ............................................................................................ 

email: ........................................................................................................ 

 Záväzne  sa prihlasujem do súťaže, ktorá sa uskutoční 

 dňa 10.6.2018 vo Východnej v kategórii:  

1. v súťaži o najlepší syr, najkrajšiu syrovú tortu: 

    Ovčí hrudkový syr                                  áno   - nie* 

    Ovčí údený syr                   áno   - nie* 

    Bryndza ovčia 100%                                                   áno   - nie*   

    Žinčica                                                                         áno   - nie* 

    Ostatné syry (parenica, oštiepok, korbáčiky)              áno   - nie* 

    Kozie syry                              áno   - nie* 

      Syrová torta                                                                  áno   - nie*  

 

 

2. v súťaži o najlepší guláš: 

    Baraní/kozí guláš             áno   - nie* 

 

3.  predaj ovčích a kozích  výrobkov:  

   Gazdovský dvor                áno   - nie* 

* Nehodiace sa preškrtnúť 

Prihlášku zašlite najneskôr do 7.06.2018 na e-mail:  zchok@zchok.sk 

 prípadne  na  adresu:  Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo 

                                    Skuteckého 19 

                                    974 01  Banská Bystrica 

Kto sa prihlási elektronicky, poštou do uvedeného termínu, účasť v súťaži je bezplatná. Pri 

prihlásení na mieste sa vyberá poplatok 10,- eur.  
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