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1. Konkursi teema: 

 

 Pidulik   tort  teemal  „Meri“ 
Konkursitööks on  2 sisu poolest identset torti: 2 kg tort ja 1 kg tort (ilma eriliste 

kaunistusteta - žüriile maitse ja sisu hindamiseks). Kõik kaunistused valmistatakse 

kohapeal lähteainetest ja peavad olema söödavad. 

 

2. Kodutööna toovad võistlejad kaasa söödavatest materjalidest kompositsiooni  

 

“Kultuuripealinn Tallinn 2011”, mille materjalid, massi jne. valivad 

võistlejad ise. 

Kompositsioon paigutatakse - kujundatakse  0,7 m läbimõõduga lauale enne võistluste 

algust. 

Samale lauale kompositsiooni sobitatakse ka kohapeal valmistatud tort! 

Seega arvestada sellise kujundusega! 

 

 

Teemadega seotud lisatingimused 

 

a. Töövahendid, firmariided, tooraine ja küpsetatud poolfabrikaadid (tordi põhi) 

peavad olema võistlejal kaasas 

b. Konkursitöö kaunistuste lõppviimistluse teevad võistlejad kohapeal. 

c. Võistlejad kindlustatakse võimalusega kasutada sügavkülmikuid, külmkappe, 

elektripliiti, töölauda ja kraanikausse. 

d. Võistlejal on töölaual kiletatult toote retsept ja valmistusjuhis, mis peab olema 

nii täpne, et teine kondiiter oleks selle järgi võimeline  valmistama sama tordi. 

e. Tordi lõikepinna hindamiseks lõikab võistleja  züriile  1 kg tordist välja sektori. 

f. Valmis konkursitort sobitatakse kodus valmistatud kompositsiooni juurde. 

 

 

 

 

 



 
 

Konkursi tingimused 
 

Võistlejad 

Eesti kondiitrite lahtistel meistrivõistlustel tiitlile AASTA KONDIITER 2011 saavad 

võistlema soovijad, kes on tähtajaks registreerunud ja kelle eest on tasutud 

osalemistasu. Osalemistasuta saab võistlusele registreeruda ja võistelda 2009.a. 

võistluse AASTA KONDIITER 2009 tiitli võitnud võistleja. 

Ühte ettevõtet võib esindada ka mitu võistlejat. Esitatud võistleja peab sooritama kõik 

võistluse etapid iseseisvalt. Võistluse kestel võistlejat vahetada või asendada ei ole 

lubatud. Vastasel juhul võistleja tulemust ei arvestata.  

 

 

Konkursi kestvus 

 

Võistlus kestab 3 tundi. 

 

Hindamise alused 

 

Punktiarvestus 

Tordi välimus    0….15 punkti 

Maitse     0….15 punkti 

Meisterlikkus    0….10 punkti 

Tordi ja kodutöö sobituvus  0….5 punkti 

Töökultuur    0….5 punkti 

KOKKU   max 50 punkti 

Miinuspunktiarvestus 

Tordi netomassi erinevus  +/- 50 g  -5 punkti 

                                                  +/- üle100 g -20 punkti 

Ajalimiidi ületamine   5 minutit  -10 punkti 

     10 minutit -20 punkti 

Ajalimiidi üle 10 minuti ületanud võistleja tulemusi ei hinnata ja diskvalifitseeritakse! 

Kodutööd eraldi ei hinnata, vaid sobituvust koos konkursitordiga. 

 

Osalemistasu 

Osalemistasu  200 EUR osaleja kohta, Eesti Leivaliidu liikmetele 100 EUR osaleja kohta. 

2009 AASTA KONDIITER  – tasuta. 

Konkursil osalemise avaldus peab olema esitatud 30.septembriks ja osavõtutasu 

tasutud Eesti Leivaliidu a/a nr.10302011618001 SEB Pangas hiljemalt 16.oktoober 

2011 a. 

 

 

Reklaamitasu 

 

Nii eelvoorus, kui ka lõppvoorus on võimalik kasutada reklaampindasid. Vastavad 

kokkulepped sõlmitakse Eesti Leivaliiduga. 



 
 

 

Konkursivoorud  

 

Konkurss koosneb eelvoorust ja lõppvoorust. 

 

 

Eelvoor 

 

Eelvooru toimumine sõltub võistlejate arvust. Eelvoor toimub, kui võistlusele 

registreerub üle 6 võistleja. Eelvooru abil selgitatakse välja 6 võistlejat , kes pääsevad 

edasi lõppvooru. Kui ei ole registreeritud eelmise aasta võitjat, siis pääseb lõppvooru 

eelvoorust 6 paremat. 

Eelvooru toimumise vajadus, koht ja aeg selgub pärast registreerumise lõppu. 

 

Lõppvoor 

 

Võistleb 6 võistlejat, ning konkurss toimub 03. novembril 2011.a.  algusega kell 

11:00 (kogunemine ja ettevalmistamine alates kell 9:00) Eesti Näituste 

Messikeskuses, Pirita tee 28, Tallinna Toidumessi raames. 

Lõppvõistlusel osaleva võistleja kohta saadab ettevõte eelnevalt Eesti Leivaliidule 

võistlejat tutvustava reklaamteksti. 

Võistleja peab olema valmis oma kodutööd tutvustama. 

Žürii 

Konkursi žürii koosneb kuni 4 - 5 liikmest, kes  valivad enda hulgast žürii esimehe. 

Žürii tegevuse protokollib sekretär. Lõppvooru  žürii  võib olla osaliselt 

rahvusvaheline.  

Züriisse ei või kuuluda konkursil osaleva ettevõtte esindajad, omanikud või töötajad. 

Peale konkurssi edastab žürii sekretär hiljemalt 7 päeva jooksul protokolli kõikidele 

võistlejatele. 

 

Autasustamine 

 

Eelvoorus pälvivad kõik osalejad tänukirja ja žürii otsusel 5 paremat pääsevad 

konkursi lõppvooru. 

Lõppvoorus toimub autasustamine peale konkursi lõppu Tallinna Toidumessil. 

 

Lõppvooru auhinnad ja AASTA KONDIITER 2011 tiitli määramine 

 

AASTA KONDIITER 2011  tiitel omistatakse konkursi juhendis toodud 

hindamisaluste järgi enim punkte saanud võistlejale. AASTA KONDIITER 2011 tiitli 

võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadi,  diplomi ja rahalise 

kingitusega 300 EUR; 

 
II koha võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadi, diplomi ja 

rahalise kingitusega 250 EUR; 

 



 
 

 

III koha võitnud võistlejaid autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadi, diplomi ja 

rahalise kingitusega 200 EUR; 

 

IV , V, ja VI  koha saanud võistlejaid autasustatakse Eesti Leivaliidu diplomi ja 

rahalise kingitusega 100 EUR. 
 

Muud auhinnad  

 

I, II ja III koha saavutanud võistlejate firmad saavad ELL tänukirja. 

AASTA KONDIITRIL  on õigus taotleda kutse omistamist/tõstmist ilma eksamiteta. 

II ja III koha omanikud saavad kutse omistamist/tõstmist taotleda ainult ühe, 

teooriaeksami sooritamisega. 

 

Infot  
 

Eesti Kondiitrite lahtiste Meistrivõistluste kohta tiitlile AASTA KONDIITER 2011  

saab  korraldustoimkonna esimehelt Janno Semidorilt, e-post 

Janno.semidor@fazer.ee, Eesti Leivaliidu koduleheküljelt  www.leivaliit.ee ja 

leivaliit@leivaliit.ee 

Korraldustoimkonnal on õigus teha kogu perioodi  jooksul   operatiivotsuseid ja neist 

informeeritakse asjaosalisi. 

http://www.leivaliit.ee/

