
Horeca trendi in izzivi 2014 prinašajo poleg prezentacije in degustacije novih tehnik v 
pripravi hrane tudi predstavitev nacionalnega projekta »Kakovost nam je blizu« ter 
najpomembnejšo aktualno temo »Označevanje alergenov v gostinstvu in restavracijah«.
 
Ker vemo, da gostinci upoštevate mnenja potrošnikov, ki vse bolj posegajo po slovenski-
lokalni hrani, vam bo ga. Jana Ramuš  iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-
ZKŽP) predstavila nacionalni projekt promocije lokalne hrane. Seminar Označevanje 
alergenov v gostinstvu in restavracijah pa na praktičnih primerih prinaša izkušnje, kako 
prepoznati in ustrezno navesti alergene v skladu z uredbo (EU) št. 1169/2011 za 
označevanje alergenov pri vseh nosilcih živilske dejavnosti. Izvajanje označevanja 
alergenov bo potrebno od 13. decembra 2014. Predavala bo dr. Blaža Nahtigal, 
podsekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, na Direktoratu za varno hrano, kjer 
deluje na področju varne hrane, mednarodnih standardov za živila (Codex Alimentarius) 
in označevanja živil. Pri svojem delu sodeluje z Evropsko agencijo za varnost hrane – 
EFSA. Namenjen je kuhinjam, restavracijam, okrepčevalnicam, slaščičarnam, 
sladoledarnam in barom.

Jesensko dogajanje v demonstracijsko-razstavnem 
salonu Horeca centra
HORECA TRENDI IN IZZIVI
4. in 5. november 2014, od 10.00 do 18.00
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

Razstavno 
demonstracijski center 
za gostinjstvo, 
pekarstvo, slaščičarstvo 
in sladoledarstvo.
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Jesensko dogajanje v demonstracijsko-razstavnem 
salonu Horeca centra
HORECA TRENDI IN IZZIVI
4. in 5. november 2014, od 10.00 do 18.00
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

Program 5.11.2014: OZNAČEVANJE ALERGENOV
kotizacija 30 eur*

10.00-10.15 Pozdravni govor direktorja GIZ  (Sebastjan Kalinšek)
10.15-10.30 Predstavitev priprave kruha v sodelovanju s podjetjem Fines
10.30-10.45 Predstavitev priprave sladoleda v sodelovanju z Valtek
10.45-11.00 Predstavitev priprave torte v sodelovanju z Naserjem Gashijem
11.00-11.15 Predstavitev priprave piva v sodelovanju s podjetjem Mithraeum
11.15-11.30 Predstavitev priprave tople predjedi v sodelovanju s podjetjema Cookinox in Gazi
11.30-11.45 Predstavitev priprave glavne jedi v sodelovanju s podjetjema Cookinox in Gazi
12.00-13.30 Izdelava dokumenta »Alergeni v naši ponudbi« v sodelovanju z 
                     dr. Blažo Nahtigal
14.00-18.00 Druženje in pogostitevl

*Kotizacijo 30,00 eur z DDV (v ceno je vključeno gradivo) je potrebno nakazati na poslovni 
račun GIZ HORECA CENTRA, Šmartinska cesta 106, Ljubljana, odprt pri 
LON d.d., TRR : SI56 6000 0000 0380 117 - pred pričetkom usposabljanja. 
Število mest je omejeno, zato pohitite!

Na trende in izzive se prijavite na elektrosnko pošto 
Parkiranje: Parkirate lahko na parkirišču pred vhodom. Pred odhodom zamenjate parkirni  
 listek z brezplačnim na info pultu v Horeca centru!
Za dodatne informacije: Vesna Jurjevčič, T: 08 250 36 17, E: info@horecacenter.si

info@horecacenter.si

Program 4. 11. 2014:  KAKOVOST NAM JE BLIZU
 vstop brezplačen

10.00-11.00 Sprejem in zajtrk, pozdravni govor direktorja GIZ Horeca centra
11.00-12.00 Kakovost nam je blizu

12.00-14.00 Prezentacije in degustacije novih tehnik:
-kave
-vroče čokolade
-sladoleda
-pekovskih izdelkov
14.00-18.00 Svetovanje vodilnih slovenskih proizvajalcev gostinske opreme
15.00-16.00 Seminar o varjenju piva
14.00-18.00 Druženje in pogostitev


