
 
 

Vareje: Ocenjevanje sokov in sirupov 2019 
 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je nosilec projekta oz. operacije LAS Krasa in 

Brkinov »KAKOVOST & PODJETNIŠTVO«. 

V okviru te operacije smo pri Kmetijski svetovalni službi Sežana, 14. maja 2019, v 

sodelovanju s turistično kmetijo Benčič in Društvom kmetic sežanske regije na Varejah 

organizirali ocenjevanje sokov in sirupov.   

Strokovna komisija iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, v sestavi predsednice 

Milene Štolfa, članice Danijele Volk in člana Srečka Horvata je ob pomoči Aleksa Dariža  

ocenila 37 vzorcev, od tega 24 sokov in 13 sirupov. Med sokovi je bilo največ jabolčnih in 

grozdnih, so pa bili tudi mešani sadni oz. zelenjavni sokovi. Pri sirupih  je bil izbor še bolj 

pester od lipovega, jostinega in malinovega, koprivovega, bezgovega, melisinega, metinega 

do sivkinega. 

Komisija je ocenjevala  po pravilniku, ki določa ocenjevanje po 20 točkovnem sistemu in 

sicer barvo (4 točke), vonj (4 točke), okus (8 točk) in bistrost oz. homogenost (4 točke).  

Za zlato priznanje je bilo potrebno doseči od 19,00 do 20,00 točk, srebrno 18,00 do 18,99 točk 

in za bronasto 17,00 do 17,99 točk.  

Člani komisije so bili nad vzorci tako sokov kot sirupov presenečeni, saj napak skoraj ni bilo. 

Pri parih vzorcih je bila morda temperatura pasterizacije previsoka ali pa je hlajenje 

pasteriziranega soka potekalo prepočasi, tako da je bilo nekaj vzorcev bolj »kompotastega« 

okusa. Okus pa je v veliki meri odvisen  tudi od same sorte sadja oz. zelenjave. Nekaj vzorcev 

je imelo usedlino oz. niso bili dovolj bistri, vendar komisija na prvem ocenjevanju tega ni 

preveč kaznovala. Večina sirupov je bilo harmoničnih, lepo je bilo zaznati vonj in okus po 

koprivi, josti in malini,bezgu, meti, melisi ali sivki in ni prevladal okus dodatkov (limona, 

sladkor…) 

21. maja je na Turistični kmetiji Benčič sledila razglasitev rezultatov. 

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi operacije KAKOVOST & PODJETNIŠTVO je Milena 

Štolfa v imenu LAS Krasa in Brkinov ter v imenu Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova 

Gorica podelila priznanja. 

Podeljenih je bilo 35 priznanj, od tega 19  zlatih, 10 srebrnih in 6 bronastih. 

Med sokovi si je  je najvišjo oceno 20 točk prislužila Olga Vodopivec iz Utovelj  za mešani 

gosti sok iz korenčka in jabolk.  

Prav tako je Olga Vodopivec dobitnica zlatega priznanja z doseženimi 20 točkami za 

koprivov sirup. Med sirupi ki je bil ocenjen z 20–timi točkami je tudi metin sirup Ljube Štok 

iz Povirja. 

Po podelitvi priznanj je sledila pokušina ocenjenih vzorcev sokov in sirupov.  

Čestitke veljajo vsem, ki so dali vzorce v oceno!     

 

Milena Štolfa 

 

 

         

 

                                                                                                                               


