
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W poszczególnych Konkursach Producenci nagrodzeni zostaną: 

 

Konkurs 1 o tytuł NAJLEPSZEGO PRODUCENTA WĘDLIN  

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa, POLAGRA 2015: 

- dyplomami - 1, 2 i 3 miejsce – za najlepsze wyroby w poszczególnych grupach 

asortymentowych, 

- wyróżnieniami, 

statuetkami Rzeźnika oraz Pucharami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z przyznaniem 

tytułu NAJLEPSZEGO PRODUCENTA WĘDLIN XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i 

Kuchmistrzostwa, POLAGRA 2015: 

za uzyskanie najwyższej oceny ogólnej w przynajmniej 4 grupach asortymentowych, z 

podziałem na: 

- zakłady mniejsze 

- zakłady większe 

 

Konkurs 2 SZTUKA UKŁADANIA I DEKOROWANIA PATER 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa, POLAGRA 2015: 

- dyplomami - 1, 2 i 3 miejsce – za najlepsze wyroby w poszczególnych grupach 

asortymentowych, 

- wyróżnieniami, 

- statuetkami Rzeźnika oraz Pucharami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - za 

najwyżej ocenioną paterę w danej grupie 

 

 

 



Konkursy 3 - 6: 

- dyplomami - 1, 2 i 3 miejsce – za najlepsze wyroby w poszczególnych grupach 

asortymentowych, 

- wyróżnieniami, 

- statuetkami Rzeźnika oraz Pucharami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za produkt, 

który otrzymał w danym Konkursie najwyższą ocenę. 

 

Konkurs 7 – tytuł PRZEBÓJ WĘDLINIARSKI ROKU 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa, POLAGRA 2015 

przyznawany będzie temu produktowi, który spełni następujące warunki: 

- ocena średnia ważona będzie nie mniejsza niż 8,5 
- produkt uzyskał najwyższą oceną średnią ważoną w danej grupie technologicznej czy 

kategorii. 
Producenci nagrodzeni zostaną: 
- dyplomami - 1, 2 i 3 miejsce - za najwyżej ocenione wyroby spośród wszystkich zgłoszonych 

do Konkursu, 

- wyróżnieniami, 

- statuetką Rzeźnika oraz Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za produkt, 

który otrzymał w Konkursie najwyższą ocenę. 

 

 

2. Kryteria oraz sposób oceny w poszczególnych Konkursach: 

 

 

KONKURS 1 

NAJLEPSZY PRODUCENT WĘDLIN 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

A) Komisja Konkursowa oceniać będzie poprawność technologiczną produkcji wyrobów, wg 

następujących kryteriów: 

- wygląd i cechy zewnętrzne, 

- wygląd i cechy na przekroju, 

- smakowitość (ocena doustna). 

 

B) Komisja nie będzie oceniać pożądalności konsumenckiej wyrobów. Każde z powyższych 

kryteriów oceniane będzie w skali 9-cio punktowej (od 1 – wyrób nienadający się do 

spożycia, do 9 - wyrób bez wad technologicznych). Ocena ogólna wyrobu będzie średnią 

ważoną ocen cząstkowych (dla danego wyrobu ocena każdego z kryteriów mnożona będzie 

przez współczynnik ważkości, którego wielkość jest różna w zależności od grupy 

asortymentowej i kryterium oceny). 

 



C) O tytuł NAJLEPSZEGO PRODUCENTA WĘDLIN Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i 

Kuchmistrzostwa, POLAGRA 2015 będą współzawodniczyli tylko ci Producenci, którzy do 

oceny przedstawią wyroby w przynajmniej 4 grupach asortymentowych. Z ocen ogólnych 

wyrobów z przynajmniej 4 grup asortymentowych wyliczana będzie ocena ogólna (średnia 

arytmetyczna), stanowiąca podstawę do nadania tytułu. 

 
 

 

KONKURS 2 

SZTUKA UKŁADANIA I DEKOROWANIA PATER 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

 

A) Komisja Konkursowa oceniać będzie atrakcyjność konsumencką pater, wg następujących 

kryteriów: 

- wrażenie ogólne, 

- sposób dekoracji, 

- dobór i sposób prezentacji wyrobów, 

- kreatywność producenta. 

 

B) Patery oceniane będą w skali 9-cio punktowej (od 1 – patera nienadająca się do prezentacji 

konsumentowi, do 9 - patera o najwyższej atrakcyjności konsumenckiej). 

 
 

 

 

KONKURS 3 

NAJLEPSZY WYRÓB WĘDLINIARSKI w OCENIE KONSUMENCKIEJ 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

 

A) Oceniania będzie atrakcyjność sensoryczna prezentowanych wędlin obejmująca: 

- wygląd na przekroju 

- smakowitość 

 

B) Wyroby oceniane będą przez zebraną na Forum widownię, która wypełni ankiety w skali 5-

punktowej: 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – ani dobra ani zła, 2 – niezbyt dobra, 1 – zła. 

 

 

 

 



KONKURS 4 

MIĘSO KULINARNE 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

 

A) Ocenie będzie podlegać: 

- prawidłowość doboru surowca, 

- charakterystyka jakościowa mięsa (wyrównanie jakości), 

- atrakcyjność przygotowania produktu, 

- łatwość w przygotowaniu potraw, 

- zalecenia wykorzystania produktu. 

 

B) Każde z powyższych kryteriów oceniane będzie w skali 9-cio punktowej (od 1 – wyrób 

niespełniający kryterium, do 9 - wyrób wzorcowy). Ocena ogólna wyrobu będzie średnią 

ważoną ocen cząstkowych. Dla danego wyrobu ocena każdego z kryteriów mnożona będzie 

przez współczynnik ważkości, którego wielkość jest różna w zależności od kryterium oceny i 

grupy asortymentowej. 

 

 

KONKURS 5 

WYROBY DROBIOWE 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

A) Komisja Konkursowa oceniać będzie poprawność technologiczną produkcji wyrobów, wg 

następujących kryteriów: 

- wygląd i cechy zewnętrzne, 

- wygląd i cechy na przekroju, 

- smakowitość (ocena doustna). 

 

B) Każde z powyższych kryteriów oceniane będzie w skali 9-cio punktowej (od 1 – wyrób 

nienadający się do spożycia, do 9 - wyrób bez wad technologicznych). Ocena ogólna wyrobu 

będzie średnią ważoną ocen cząstkowych. Dla danego wyrobu ocena każdego z kryteriów 

mnożona będzie przez współczynnik ważkości, którego wielkość jest różna w zależności od 

kryterium oceny i grupy asortymentowej. 

 

 

 

 

 

 



KONKURS 6 

MIĘSO W DANIACH GOTOWYCH 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 
 

 

A) Ocenie będzie podlegać: 

- sposób opakowania: nowoczesność, łatwość otwierania, informacje na opakowaniu, 

- jakość produktu po restytucji: wygląd zewnętrzny, smakowitość. 

 

B) Każde z powyższych kryteriów oceniane będzie w skali 9-cio punktowej (od 1 – wyrób 

nienadający się do spożycia, do 9 - wyrób bez wad technologicznych). Ocena ogólna wyrobu 

będzie średnią ważoną ocen cząstkowych. Dla danego wyrobu ocena każdego z kryteriów 

mnożona będzie przez współczynnik ważkości, którego wielkość jest różna w zależności od 

kryterium oceny i grupy asortymentowej. 

 
 
 
 
 

KONKURS 7 

PRZEBÓJ WĘDLINIARSKI ROKU 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 
POLAGRA 2015 

 

 

 

A) Komisja Konkursowa oceniać będzie wyroby wg następujących kryteriów: 

- wygląd i cechy zewnętrzne, 

- wygląd i cechy na przekroju, 

- smakowitość (ocena doustna). 

 

B) Komisja oceniać będzie atrakcyjność konsumencką wyrobów. Każde z powyższych kryteriów 

oceniane będzie w skali 9-cio punktowej (od 1 - wyrób nienadający się do sprzedaży, 

do 9 - wyrób o najwyższej atrakcyjności konsumenckiej). 

 

C) Z ocen cząstkowych (oceny poszczególnych kryteriów) wyliczana będzie ocena średnia 

ważona. 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. Wszyscy uczestnicy Ogólnopolskich Konkursów Wędliniarskich otrzymają pamiątkowe 

Wyróżnienie oraz niespersonalizowane plakaty promocyjne, które, po uzupełnieniu nazwą 

firmy, mogą stanowić promocję dla Producenta jako Laureata Ogólnopolskich Konkursów 

Wędliniarskich. 

 

4. Uczestnicy Ogólnopolskich Konkursów Wędliniarskich są uprawnieni do korzystania z logo 

Konkursów obowiązującego w danym roku, to znaczy: logo może być wykorzystywane do celów 

marketingowych, ale tylko i wyłącznie z datą (ograniczającą się do roku) edycji, w której wzięli 

udział. 

 
5. Uczestnicy, którzy zostali Laureatami Konkursów są uprawnieni do korzystania w celach 

marketingowych z tytułów jakie zdobyli, ale tylko w następującej formie: 

 

Zdobywca  

… miejsca  

za …(nazwa produktu)…  

w Ogólnopolskich Konkursach Wędliniarskich 

…. (edycja Forum) Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa  

Polagra …. (rok odbywania się Konkursów) 

 

lub 

 

Zdobywca  

… miejsca  

za …(nazwa produktu)…  

w Ogólnopolskim Konkursie Wędliniarskim  

(na przykład) na Najlepszy Wyrób Wędliniarski w Ocenie Konsumenckiej 

…. (edycja Forum) Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 

Polagra …. (rok odbywania się Konkursów) 

 

 czyli na rok 2015 
 

Zdobywca  

I miejsca  

za szynkę parzoną  

w Ogólnopolskim Konkursie Wędliniarskim  

na Najlepszy Wyrób Wędliniarski w Ocenie Konsumenckiej 

XXI Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa 

Polagra 2015 

 
 

6. Ponad to Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Wędliniarskich logo Konkursów, skany 
dyplomów oraz wizerunek statuetki Rzeźnika, a także Pucharu Ministra mogą wykorzystać bez 



pozwolenia na ich użycie wydane przez Współorganizatora Wykonawczego (z wyjątkiem sieci 
handlowych): 
- na firmowych stronach internetowych 
- w materiałach dla lokalnej prasy 
- ulotkach, folderach i innych firmowych wydawnictwach reklamowych 
- plakatach i innych reklamach na terenie sklepów firmowych 
jedynie pod warunkiem należytej dbałości o wizerunek Ogólnopolskich Konkursów 
Wędliniarskich. 
 
Akceptacji formy graficznej użycia wyżej wymienionych wymaga wykorzystanie: 
- na billboardach reklamowych 
- w gazetkach handlowych 
- w reklamach telewizyjnych 
- w kampaniach reklamowych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim 
- na opakowaniach wyróżnionych produktów 
 
 
 
 
 
 
WSPÓŁORGANIZATOR WYKONAWCZY: 
STAMPA Agencja Reklamowa 
 


