PRAVILNIK
O OCENJEVANJU KAKOVOSTI MEDICE,
AROMATIZIRANE MEDICE IN PENEČE MEDICE
na državnem ocenjevanju prehranskih izdelkov v okviru
33. festivala Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju
Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, organizacijo, postopek in način ter podeljevanje priznanj
ocenjenih medic.
Za ocenjevanje medice se upoštevajo tudi določbe Osnovnega pravilnika o ocenjevanju
prehranskih izdelkov v okviru festivala »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju (v nadaljevanju:
Osnovni pravilnik).
Pogoji za sodelovanje
2. člen
Pogoj za sodelovanje je lastna pridelava medu.
Vzorce lahko pošljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki pridelujejo med na območju Slovenije.
Vzorce medic, aromatiziranih medic in penečih medic lahko pošljejo v ocenjevanje
pridelovalci, ki so vpisani v register imetnikov čebelnjakov.
Vzorce za ocenjevanje dostavijo udeleženci sami ali po pošti ali pa jih zberejo in dostavijo
pooblaščenci organizatorja ocenjevanja do roka, ki ga določi in objavi organizator.
Za ocenjevanje medic in aromatiziranih medic je potrebno dostaviti za posamezni vzorec po
dve steklenici medice vsebine 1 liter ali 0,75 l oz. po tri steklenice, če je medica ali
aromatizirana medica v manjši embalaži (0,5 l, 0,35 l, 0,25 l), peneče medice je potrebno
dostaviti 2 steklenici vsebine 0,75 l.
3. člen
Vse steklenice posameznega vzorca morajo biti označene s podatki o pridelovalcu medu.
Prav tako morajo biti vzorci vpisani v prijavni obrazec z naslednjimi podatki (potrebni za
pravilno strokovno razvrstitev pri ocenjevanju):
● ime, priimek in naslov pridelovalca
● vrsta in oznaka:
a) medice (vrsta medu),
b) aromatizirane medice (vrsta medu in navedba dodatkov),
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c) peneča medica (vrsta medu),
● letnik pridelave medu, letnik nastavitve vrenja,
● izdelane analize o vsebnosti vol.% alkohola in invertnega sladkorja
● in količino posameznega vzorca v litrih
Za potrebne kemične analize poskrbi izdelovalec sam pri pooblaščeni organizaciji.
Na podlagi pridobljenih analiz organizator razvrsti vzorce v posamezne skupine. Medica in
aromatizirana medica morata vsebovati najmanj 9,50 vol.% alkohola in tlak do 1,0 bara
Peneča medica mora imeti najmanj 9,50 vol.% alkohola in tlak večji od 3,0 bara.
Organizacija ocenjevanja in delo komisije
4. člen
Ko vzorci prispejo, organizator pregleda prispele vzorce, če se ujemajo podatki na steklenicah
(etikete) s podatki v prijavnici. Morebitne napake se popravi takoj ob prisotnosti prinašalca
vzorca. Vzorci, ki bodo prispeli po pošti ali drugače, prevzemnik s strani organizatorja
(KGZS-Zavod Ptuj) poskrbi za zaprošene podatke (čl. 3). Potrebni podatki, iz 3. člena tega
pravilnika, morajo biti izpolnjeni ob prevzemu vzorca. V kolikor vseh podatkov ni, se vzorec
lahko odkloni. Organizator v primeru odklonitve ne vrača že plačane kotizacije.
5. člen
Komisijo za oceno medic, aromatiziranih medic in penečih medic imenuje Organizacijski
odbor v skladu z Osnovnim pravilnikom. Ocenjevanje vodi predsednik komisije. Ocenjuje
najmanj pet (5) ocenjevalcev. Število članov komisije je neparno.
6. člen
Pred ocenjevanjem se opravi razvrstitev vzorcev (za ocenjevanje) na osnovi podatkov iz
prijavnega obrazca (čl. 3).
7. člen
Ocenjevanje medic, aromatiziranih medic in penečih medic poteka anonimno in sledljivo
(sledljivost vzorcev), za kar skrbi organizator ocenjevanja.
8. člen
Ocenjevanje poteka v naslednjih razmerah:
•

komisija deluje v primernem ločenem mirnem prostoru, brez vonjav, s primerno
svetlobo in temperaturo, med 18 in 24 °C,
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•
•
•
•

v prostoru, kjer dela komisija, v času ocenjevanja ni dopustna prisotnost oseb, ki niso
neposredno vključene v delovanje komisije (ocenjevanje),
odpiranje steklenic poteka v sosednjem prostoru, da ne moti ocenjevalcev,
medica se ocenjuje pri temperaturi 8 – 10 ºC, aromatizirana medica 10 – 12 ºC, peneča
medica pri 6 – 9 ºC
komisije ocenjujejo medico v serijah v naslednjem vrstnem redu (po presoji komisije,
lahko tudi drugače):
1. glede na sladkor: suhe, polsuhe, polsladke in sladke,
2. glede na stopnjo alkohola: najprej tiste z manj alkohola, nato tiste z višjim
alkoholom
3. glede na aromo: najprej nearomatično medico, nato aromatično
4. glede na CO2:
5. glede na starost: najprej mlajše medice nato starejše

Ločeno se ocenijo skupine:
1. medica
2. aromatizirana medica
3. peneča medica – tlak CO2 pri temperaturi 20°C več kot 3,0 bar - a.
•

•
•

•
•
•

steklenice iz katerih se natakajo vzorci v kozarce ocenjevalcev, morajo biti zakrite, da
ni možno razkriti podatkov o vzorcu (odstraniti kapico ali nalivanje s posebnim
tulcem),
člani komisije imajo mize z belo podlago (beli prti) in ustrezno svetlobo,
ocenjevalec naj ima na razpolago ustrezen kozarec za ocenjevanje za vsak vzorec,
posodo za odlivanje, pljuvalnik, svežo vodo, krožnik z narezanimi koščki kruha, lahko
tudi nevtralnega sira, ocenjevalne listke in napis z imenom in priimkom,
ocenjevalci dobijo pisni seznam vzorcev za ocenjevanje s kategorijo, šifro in letnik ter
ocenjevalne listke,
ocenjevalci listke podpisujejo,
ocenjevalci so v prostoru razvrščeni ob mizah tako, da ni možnosti neposrednega stika
med njimi, torej ločeni.

Komisija deluje v glavnem v dopoldanskem času s tem, da ob vmesnih odmorih oceni največ
50 vzorcev na dan.
9. člen
Pred začetkom ocenjevanja, komisije obvezno opravijo eno do dve poskusni ocenjevanji
(vzorci za uvajanje), z diskusijo o ocenah posameznih članov komisij, zaradi uskladitve
kriterija ocenjevanja med posameznimi člani. Pred začetkom ocenjevanja dobi vsak član
komisije spisek vzorcev v skladu z 8. členom tega pravilnika.
Kriteriji ocenjevanja
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10. člen
Organoleptična ocena medice se izvede po dopolnjenem 20 točkovnem Buxbaum sistemu
tako, da se posamezni parametri ocenjujejo, kot sledi:
a)

medice, aromatirizirane medice s tlakom CO2 do 1 bara:
- do vključno 2 točki za bistrost;
- do vključno 2 toči za barvo;
- do vključno 4 točke za vonj;
- do vključno 6 točk za okus:
- do vključno 6 točk za harmoničnost.

b)

peneče medice s tlakom CO2 nad 3,0 bara:
- do vključno 2 točki za bistrost ;
- do vključno 2 točki za barvo;
- do vključno 1 točko za iskrenje;
- do vključno 1 točko za penjenje
- do vključno 4 točke za vonj
- do vključno 5 točk za okus
- do vključno 5 točk za harmoničnost.
11. člen

Vzorec medic, aromatiziranih medic in penečih medic se ponovno ocenjuje (ponavlja iz druge
steklenice):
- če je prisoten vonj in okus po zamašku,
- če je prisoten vonj in okus po vrenju,
- če to pisno na ocenjevalnem listku zahteva več kot polovica ocenjevalcev (trije od petih),
- če se ocene posameznih ocenjevalcev, po izločitvi najvišje in najnižje ocene pri
posameznem vzorcu močno razhajajo (presodi in odloči predsednik ocenjevalne komisije).
12. člen
Vzorec se izloči iz ocenjevanja:
● v kolikor dobi povprečno oceno, nižjo od 14,1 točke,
● v kolikor je prisodila več kot polovica ocenjevalcev pod 14,1 točke (tri od pet ocenjevalcev)
● v kolikor ocenjevalec prisodi manj kot 14,1 točke, mora na listek pripisati vzrok predlagane
izločitve (pomanjkljivost, napaka, bolezen ali drugo),
● v kolikor je vzorec izločen, se ne vpiše v katalog ocen in ne objavi v javnosti.
13. člen
Na ocenjevalni listič ocenjevalec piše oznako vzorca (kategorijo, zaporedno številko, letnik,
številko komisije in svojo številko ocenjevalca). Ocenjevalni listič tudi podpiše. Predsednik
komisije listič pregleda in pravilnost s podpisom potrdi.
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Ocenjevalec obkroži samo eno številko pri vsakem parametru. Končna ocena vzorca je zbir
vseh točk. Morebitni popravek številke ocene ocenjevalec overovi s svojim podpisom. Svojo
končno oceno lahko ocenjevalec tudi sam izračuna, preveri pa jo računalniški center.
V primeru, da računalniški center ugotovi napako pri seštevku končne ocene ocenjevalca,
popravek s podpisom potrdi predsednik komisije.
14. člen
Ocenjevalni listki se pobirajo sproti. Povprečno oceno za posamezni vzorec izračuna
računalniški center, ki pri izračunu ne upošteva najnižje in najvišje ocene ter izračuna
aritmetično sredino ostalih ocen, izraženo na dve decimalni mesti.
Rezultati se nanašajo na prinešene vzorce.
Priznanja
15. člen
Po zaključenem ocenjevanju komisija predlaga podelitev priznanj glede na število točk:
18,00 – 20,00 = zlato priznanje
16,50 – 17,99 = srebrno priznanje
15,00 – 16,49 = bronasto priznanje
16. člen
Promocijo ocenjenih medic, aromatiziranih medic in penečih medic izvaja organizator
ocenjevanja na morebitnih prireditvah festivala »Dobrot slovenskih kmetij«, na spletnih
straneh in spletnem katalogu ter javni pokušnji, če se organizira.
V kolikor želi udeleženec označevati ocenjeni izdelek s simbolom prejetega priznanja, mora
upoštevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi in rabi nalepk za priznanja.
Končne določbe
17. člen
Pravilnik je v veljavi od meseca januarja 2022.

Organizacijski odbor festivala
Dobrote slovenskih kmetij
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