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PRAVILNIK
O STROKOVNEM OCENJEVANJU KAKOVOSTI SLOVENJEGORIŠKE
GIBANCE V LENARTU IN IZBOR »NAJBOLJŠA GIBANCA
SLOVENSKIH GORIC 2022«
Splošne določbe
1.člen
Po določbah tega Pravilnika se izvaja organoleptično ocenjevanje kakovosti slovenskogoriške
gibance.
2.člen
S tem pravilnikom se določa:
a) osnovno kakovost gibance;
b) delo ocenjevalne komisije;
c) način ugotavljanja kakovosti izdelkov in točkovanje;
d) določitev kakovostnega razreda.
3.člen
Za ocenjevanje je dovolj ena gibanca, ki je nerazrezana.
4.člen
Gibance ocenjuje najmanj 3 članska komisija, ki jo določijo organizatorji ocenjevanja.
5.člen
Komisija ocenjuje izdelke, ki so šifrirani in anonimni.
Če se med potekom ocenjevanja ne more zagotoviti anonimnosti določenega vzorca, se
ocenjevanje prekine in se ta isti vzorec oceni ponovno.
6.člen
Gibance se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih lastnosti. Maksimalno
število točk, ki ga določen vzorec lahko doseže, je 20 točk.
Pri ocenjevanju posameznih lastnosti vzorca se lahko uporabljajo tudi polovice točk.
7.člen
Kakovost gibance se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za določeno lastnost.

Lastnost
Zunanji videz max. 4 točk
Oblika, velikost, izgled
Barva skorje in premaza
Vonj skorje in nadeva max. 4 točk
Vonj skorje
Vonj nadeva
Videz sredice max. 4 točk
Povezava testa s nadevom
Enakomernost nadeva
Okus skorje in sredice max. 8 točk
Okus skorje
Okus nadeva
Skupaj točke: 20 TOČK

najvišje št.točk
2
2
1
3
2
2
4
4
20

Kriteriji ocenjevanja
8.člen
Ocenjevanje posameznih lastnosti je lahko 0 točk za najslabšo kakovost do maksimalnega
števila točk za odlično kakovost, kot je navedeno v 7.členu tega Pravilnika. Kriteriji za
ocenjevanje so naslednji:
Zunanji videz (max. 4 točk)
Ocena

2

0

Ocena

2

0

Oblika gibance in izgled
oblika je enakomerna, z zaobljenim robom; tipična, velikost primerna
gibanca ni tipične oblike, predebela ali pretanka, s ploščatimi robovi,
velikost nekoliko odstopa
oblika je nepravilna, velikost neprimerna, netipična
Barva skorje in namaza
skorja in namaz sta enakomerno obarvana in značilna
barva skorje in premaza ni povsem enakomerna, ali je svetlejša ali
temnejša od odgovarjajoče
barva skorje je povsem bleda ali pretemna, zažgana, lisasta; namaz
pretemen, neznačilen

Vonj skorje in nadeva (max. 4 točke)
Ocena

1

0

Ocena

3

0

Vonj skorje
tipičen za testo, prijeten
netipičen, premalo aromatičen
tuji vonji po slabih surovinah…
Vonj nadeva
tipičen za skutni nadev, prijeten
netipičen, nekoliko odstopa,
tuji vonji po plesni, žarkem, slabih surovinah…

Videz sredice (max. 4 točke)
Ocena

2

0

Ocena

2

0

Povezava testa in nadeva
skorja ne odstopa od sredice, nadev lepo prehaja v testo
skorja nekoliko odstopa od nadeva, ostra meja med testom in nadevom
skorja odstopa od nadeva, nadev je iztekel
Enakomernost nadeva
nadev je primerne debeline in enakomerno razporejen, struktura ne
predrobna in ne predebela
nekoliko pretanek ali predebel nadev z neprimerno strukturo
predebel ali pretanek

Okus skorje in sredice (max. 8 točk)
Ocena 8
aromatičen okus pečenega testa, dobra harmoničnost okusa testa in
nadeva, tipičen po skuti

izrazitejši okus po uporabljeni maščobi, manj aromatičen okus testa in
nadeva

močnejši priokus skorje po uporabljeni maščobi, manj aromatično in
preveč tekoči nadev
0
skorja s priokusom po oporečni maščobi, neokusno testo in polnilo z
netipičnim okusom
9.člen
Na osnovi povprečne vrednosti seštevka točk, ki so jih dodelili posamezni člani komisije se
izračuna končno število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk se vnese v
zapisnik.
10. člen
Na podlagi dodeljenih točk se najbolje ocenjena gibanca razglasi za »Najboljšo gibanco
Slovenskih goric 2022«. Če je več vzorcev z najvišjo oceno, komisija izmed teh izbere
najboljšo.

Lenart, april 2022

*Pravilnik je povzet po Pravilniku za ocenjevanje 'Naj slovenskogoriške gibance v
Lenartu', ki sta ga sestavili Društvo kmečkih žena Lenart in Kmetijsko svetovala služba
Lenart. Služi kot pomoč in orientacijo za interpretiranje različnih vidikov ocenjevanja
gibance iz Slovenskih goric.

