
УЧАСТНИЦИ ОТ ДЕВЕТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА СЕ СЪСТЕЗАВАХА В
ПОПУЛЯРНИЯ КОНКУРС "ДЕН НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"

17.01.2015: За осма поредна година се проведе “Ден на производителя” -

конкурс за домашни напитки и кулинарни произведения. Отличените до шесто

място  получиха  грамоти,  а  заелите  първите  места  -  и  материални  награди.

Организатори на събитието са Туристическо дружество "Трапезица 1902", Съюз

на енолозите в България  и Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил

Берон".

В конкурса се включиха 41 домашни майстори от Велико Търново, Горна

Оряховица,  Лясковец,  Омуртаг,  Килифарево,  Полски  Тръмбеш,  Шемшево,

Арбанаси и Мерданя.

Кулинарните  изкушения  бяха  оценявани  от  жури  в  състав:  председател

Румен Иванов -  главен готвач на ресторант “Его 2”,  Марко Генджов - главен

готвач  в  ресторант  “Момина  креспост”,   Антония  Панова  -  управител  на

Туристически учебен център "Момина крепост"  - домакин на проявата.

В категорията за домашно приготвени напитки се състезаваха 48 участници,

някои от които и с повече от една напитка. С трудната задача да се определят

най-майсторлъшките  питиета  се  справи  жури  с  председател  инж.  Димитър

Димов и членове инж. Тодор Гамизов и Трифон Калфов.

Ето и наградените в отделните категории:

Сладкиши

13 майстори на сладки изкушения спориха за титлата "най-вкусен десерт":

1  място  зае  Галина  Бонева  от  Лясковец  с  популярния  напоследък

португалски десерт  “Трес лечес”.

2 място бе отредено за десетокласничката от Горна Оряховица Ивелина

Борисова и за нейния “Чийзкейк с ягоди” .

3 място за Христо Христов, ученик  от 10-ти клас на ПГТ "Д-р Васил Берон"

- Велико Търново, който се представи с “Торта с ягоди” - 

4 място бе за Веска Петрова от Велико Търново и десерта Фъч . 

5 място за Виолета Йорданова от гр. Омуртаг и “Изворска баница” .

6 място за Хор “Еделвайс”, представител на ТД "Трапезица 1902",  Велико

Търново бяха приготвили колективно вкусен тиквеник.

Основни ястия 

      28 домашни кулинари направиха избора на журито доста труден.

1 място бе присъдено на Илияна Петрова от Велико Търново, която разкри

“Тайната на ловеца”.

2 място за Таня Терзийска от Велико Търново и пита “Цвете”.

3 място бе отредено на Маргарита Димитрова, също от Велико Търново за

нейното Арменско предястие.

4 място зае Румяна Панова от Велико Търново за Желиран джолан със

зеленчуци .

5 място за Поля Димитрова от Горна Оряховица за найната питка.

6 място за Георги Бахчеванов от гр. Килифарево, който изненада журито с



отлична домашно приготвена консерва риба. 

Категория напитки

С домашно Червено вино се представиха 26 участници

1 място бе присъдено на Стефан Стоев от с.  Арбанаси

2 място - Георги Арменчев от с. Мерданя.

3 място за оправната хижарка Ганка Павлова, хижа "Ксилифор" - Велико

Търново.

4 място зае Васил Бонев от Лясковец.

5 място  -  Венелин Алтънов от гр.Сухиндол

6 място за Емил Витанов от Велико Търново

В категорията Бяло  вино и розе се включиха 8 домашни винари.

1 място зае  Ваньо Дончев от с. Шемшево.

2 място за Венелин Алтънов от Сухиндол.

3 място за инж. Атанас Атанасов  от Велико Търново

4 място за Венелин Алтънов - розе от Сухиндол

Ракии, бренди и подсладени напитки  - 20 участници

1 място зае Христо Некезов от Полски Тръмбеш

2 място за Иван Димов - Велико Търново

3 място за Николай Димитров - Велико Търново

4 място за Георги Димитров - Велико Търново

5 място за Боян Димов - Велико Търново

6 място за Маринка Павлова - ликьор, Полски Тръмбеш

Румяна Николова


