На 11.01.2020 г. за 13 поредна година се проведе "Ден на производителя",
който включва следните категории: домашни напитки и ястия от българската
кухня.
В категория домашни напитки:
- червено вино имаше 29 проби, а победителите са следните:
1. Недко Христов;
2. Иван Димов;
3. Йордан Грозданов;
4. Мартин Марков.
- бяло вино имаше 9 проби, а победителите са следните:
1. Александър Александров;
2. Атанас Атанасов;
3. Венелин Алтънов;
4. Недко Христов.
- розе имаше 5 проби, а победителите са следните:
1. Недко Христов;
2. Венелин Алтънов;
3. Недко Христов;
4. Бисер Рашев.
- домашна ракия 23 проби, а победителите са следните:
1. Георги Христов;
2. Янко Събев;
3. Иван Димов;
4. Венелин Алтънов.
В категорията българска национална кухня взеха участие 21
ястия, а в категорията сладкиши взеха участие 18 кулинарни
произведения.
Хлебни и кулинарни изделия:
1. Соня Иванова - чийз кейк;
2. Снежана Боянова - веган сладкиш;
3. Снежана Томова - тиквеник;
4. ПГТ "Д-р Васил Берон" - торта брауни.
Национална кухня - кулинарни шедьоври:
1. Янко Събев - четири вида мезета;
2. Николина Янкова - баница с гъби;
3. Невяна Христова - брънч по български;
4. ПГТ "Д-р Васил Берон" - болярски клин;
5. Кина Николова - баница със спанак и телешко варено;
6. Веска Вълчева - баница с кори, печени на сач.
На събитието присъстваха 120 души.

Жури - дегустатори:
- инж.Станимир Стоянов – Председател на съюза на
Енолозите в България;
- инж.Димитър Димов – технолог;
- инж. Петър Калчев – технолог.
За участие в кулинарния конкурс:
Категория „Ястия"Българска национална кухня;
Категория „Сладкиши"и тестени изделия.
Кулинарно жури:
-Татяна Панайотова – преподавател в
ПГТ- „Д-р Васил Берон";
- Веска Веселинова – преподавател в
ПГТ - „Д-р Васил Берон";
- Росица Илиева преподавател в
ПГТ - „Д-р Васил Берон"
- Марко Генджов – главен готвач в
ТУЦ „Момина крепост";
Партньори: Професионална гимназия по туризъм „Д–р
Васил Берон"; Съюза на енолозите в България; Туристическо
дружество „Трапезица - 1902" Велико Търново
Новото тази година в „Деня на производителя“ бе представянето на
различни видове сирена, кашкавали, месни произведения, мед и регионални
вина. Те бяха разположени в Туристически учебен център „Момина крепост“.
Пчеларска фирма „Иреста“ с. Росно, Водно и Добри дял – Станимир и
Ирена Стамови
Магазин „Soulnitsa“, ще представи млечни и месни специалитети,
чипровски кори и др.
Български сирена с трюфели и месни специалитети, които ще са
представени от Шеф Станимир Радичев.
Съюзът на енолозите ще представи регионални вина от Сухиндол, с.
Ялово, с. Бяла Черква и Горски Долен Тръмбеш

