KULINARIČNI NATEČAJ: KUHAJMO Z DIVJIMI
Občina Vipava, vodilni partner operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«, želi
skupaj s partnerji spodbuditi zavedanje o pomembnosti divjih užitnih rastlin v naši vsakodnevni
prehrani in ponudbi lokalne kulinarike, s čimer se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po
njihovi vsakodnevni uporabi v obliki različnih jedi. V okviru projekta pa smo ob Slapu odkrili že več kot
40 užitnih divjih rastlin.
Dario Cortese, soavtor učne poti Med divje, ki nastaja na Slapu, pravi: Užitnih divjih rastlin je še vedno
vsepovsod polno. Dobesedno hodimo po njih. Postavlja pa se vprašanje, zakaj bi v današnjem času
(pre)obilja jedli osat in plevel? Prav zaradi obilja industrijsko predelane hrane, ki nima več izvorne
prehranske moči. Celo doma pridelana hrana je v primerjavi z užitnimi divjimi rastlinami energijsko
oslabljena, prehransko in po intenzivnosti okusov pa šibkejša. Za obogatitev raznolike zdrave prehrane
in splošnega dobrega počutja je zato zelo priporočljivo, da užitne divje rastline vključimo v vsakodnevno
prehrano. Ni potrebe, da bi jedli samo ali pretežno divje vire, saj že delno civilizirane jedi z različnimi
gojenimi in rejenimi dodatki začnejo odstirati novo prehransko vesolje. Zadovoljstvo, ki ga medtem
porajata vzpostavljanje (sicer nikoli pozabljene) vezi z naravo in občutek dvigajoče se fizične in psihične
moči, je neskončno. Tako kot spoznavanje, raziskovanje ter uporaba užitnih divjih rastlin.
Pri vas želimo spodbuditi radovednost in ustvarjalnost, zato razpisujemo kulinarični natečaj: Kuhajmo
z divjimi, s katerim iščemo najbolj zanimiv, inovativen recept za pripravo jedi iz divjih užitnih rastlin.
Rok za oddajo: Natečaj se prične 8. aprila 2019 in se zaključi 3. junija 2019. Nagrajenci bodo javnosti
razglašeni na zaključni prireditvi ob otvoritvi učne poti na Slapu Med Divje, predvidoma sredi junija
2019.
Kdo lahko sodeluje: sodelujejo lahko fizične osebe ali skupine prijateljev, šolarjev, dijakov ipd, ki,
pravočasno pošljejo recept na obrazcu, ki ga najdete na spletnih straneh Občine Vipava www.vipava.si
skupaj s fotografijo in sicer na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, obvezno s pripisom
Kuhajmo z divjimi, oz. na spletni naslov obcina@vipava.si. Starostne omejitve ni.
Pogoji za sodelovanje: Recept mora vsebovati vsaj eno užitno divjo rastlino , ki mora v receptu
prevladati nad ostalimi poljubnimi sestavinami Lahko gre za solate, namaze, glavne jedi, sladice,
prikuhe
itd.
Vsak udeleženec-ka ali skupina lahko pošlje samo en recept.
Recepti, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev oziroma ne bodo dostavljeni v skladu z določili
razpisa, ne bodo šli v ocenjevanje.

»Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«
Partnerji: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap,
Društvo upokojencev Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Kriteriji za izbor: uporaba sestavin, kjer prevladujejo užitne divje rastline, uporaba ostalih
lokalnih/domačih ter dostopnih sestavin, izvirnost ter ustvarjalnost, enostavnost in čas priprave,
poimenovanje in predstavitev jedi.
Zmagovalni recept bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavijo partnerji projekta operacije »Zelena
priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«. Odločitev komisije je nepreklicna.
Nagrada se bo podelila v dveh starostnih kategorijah:
 Mladi divjaki (do 18. leta, oz. do 4. letnika srednje šole)
 Kuharski divji mojstri (nad 18 let)
Nagradi bosta dve, izjemoma se lahko komisija odloči, da podeli več nagrad.
Avtor/-ica oz. avtorji zmagovalnega recepta bodo prejel/-a košarico proizvodov partnerja projekta
Turistične kmetije Majerija iz Slapa v višini 70 EUR.
Zmagovalne jedi bodo pripravljene za pokušino na zaključni prireditvi ob otvoritvi učne poti na Slapu
Med Divje, predvidoma sredi junija 2019.
Vsi recepti bodo predstavljeni na spletni strani projekta oz. FB partnerjev.

»Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«
Partnerji: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap,
Društvo upokojencev Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

OBRAZEC ZA RECEPT
S O G L A S J E: Z oddajo izpolnjenega obrazca potrjujem, da so podatki, ki sem jih vpisal/-a v mojo prijavo na
kulinarični natečaj »Kuhajmo z divjimi« in ki se izvaja v okviru operacije »Zelena priložnost – divje rastline /
Tematska pot Slap«, resnični. Izjavljam, da sta recept, ki ga prijavljam na natečaj, in priložena fotografija, moje
originalno delo, ter da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor
izdelka ali nima omenjenega dokazila, sme komisija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.
Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, naročnik ne bo prevzemal
odgovornosti.
Soglašam, da se moje osebne podatke iz prijave hrani v evidenci prijav za natečaj na Občini Vipava za namen
obveščanja v primeru prejema nagrade. Podatki se hranijo do 15. 6. 2020.
Spodaj podpisani/a soglašam, da lahko Občina Vipava in partnerji kadarkoli in kjerkoli javno objavijo moj na
natečaj posredovani recept in fotografijo v publikacijah, elektronskih publikacijah in na spletni strani projekta ter
FB partnerjev ter in posnetke morebitnega prevzema nagrade, na katerih se nahajam, z navedbo mojega imena
in kraja bivanja. Enako velja za prijavljene skupine.
Naročnik – upravljavec natečaja zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
.
Ob objavi recepta in prevzema nagrade:
Izrecno dovoljujem tudi objavo mojega imena in kraja bivanja.
Izrecno dovoljujem tudi navedbo mojega priimka v objavi.
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DA
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NE

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Kulinarični natečaj »Kuhajmo z divjimi« je del aktivnosti operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska
pot Slap«. Operacija je bila odobrena v okviru LAS Vipavska dolina - podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja / ukrep LEADER.

Naslov recepta – ime jedi*:

Kratek opis jedi (max 600 znakov brez presledka)*:

Čas priprave in število sodelujočih pri pripravi*:

»Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«
Partnerji: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap,
Društvo upokojencev Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Kategorija (glavna jed / sladica / prikuha itd.)*:

Sestavine in njihove količine (naštejte po alinejah) *:

Navodila za pripravo*:

Podatki pošiljatelja recepta - oseba:
Ime*:
Priimek*:
Spol (m/ž)*:
Datum rojstva*:
Ime in priimek ter podpis starša oz. zakonitega zastopnika (če je udeleženec
osnovnošolski otrok) *:
E-naslov*:
Telefonska številka:
Podpis udeleženca*:

Podpis zakonitega zastopnika*:

Podatki pošiljatelja recepta - skupina:
Ime mentorja/vodje skupine*:
»Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«
Partnerji: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap,
Društvo upokojencev Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Priimek mentorja/vodje skupine*:
Spol (m/ž)*:
Datum rojstva*:
Ime in priimek sodelujočih v skupini*:
Naziv šole ali organizacije, društva ipd*:
E-naslov*:
Telefonska številka:
Podpis udeleženca - mentorja/vodje skupine *:

*Obvezna polja
Sprejemam splošne pogoje natečaja, dovoljujem zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov
za potrebe organizatorja ter se strinjam, da se moji osebni podatki smejo uporabiti le v
okviru kulinaričnega natečaja: »Kuhajmo z divjimi« (*podpis staršev oz. skrbnikov je za
pogoje sodelovanja v natečaju obvezen v primeru mladoletne osebe).
Organizator se zavezuje, da podatkov, ki jih posreduje sodelujoči, ne bo prodajal, posojal
ali kakorkoli drugače nepooblaščeno posredoval tretjim osebam.
Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v
namen, zaradi katerega so bili posredovani. Osebni podatki bodo skrbno varovani pred
izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo GDPR.«
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