V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost,
ki prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA PEKO
KRUHA, POTIC, PECIVA IN TESTENIN NA
TRADICIONALNI NAČIN
V okviru projekta Znanje – dodana vrednost podeželju nadaljujemo s praktičnim
delom usposabljanja na domačiji Lampreht Marije in Jerneja (Žirovski vrh sv.Antona
1), ki bo organiziran 18., 20. in 22.3.2019 s pričetkom ob 16.00 uri in ga bodo izvedli
sodelavci Biotehniškega centra Naklo.
V sklopu praktičnega tečaja bodo predstavljene naslednje vsebine:
 nabava, hranjenje in skladiščenje surovin za peko: priprava surovin za izdelavo
testa (kruh, potice, pecivo, testenine),
 priprava različnih vrst testa za pečenje, oblikovanje testa za različne vrste kruhov,
potic, peciva in testenin, priprava testa za pečenje, različni dodatki, nadevi,
 peka v krušni peči oz. pečici, hlajenje,
 peka (prostor, pripomočki),
 senzorične lastnosti izdelkov, napake izdelkov, shranjevanje in skladiščenje
izdelkov.
Ob zaključku bo izvedeno tudi senzorično ocenjevanje izdelkov.
Vsebine so povzete po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, ker planiramo
po zaključenem usposabljanju udeleženke izobraževanja povabiti k pripravi zbirne mape
za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za izdelovalko/izdelovalca kruha,
potic, peciva in testenin na tradicionalni način. K sodelovanju so vabljene članice društev
žena, kot tudi ostale kmečke gospodinje. Prav tako kmetije, ki že imajo dopolnilno
dejavnost peke in imajo možnost nadgraditi znanje, pridobiti znanje s področja
senzoričnega ocenjevanja in priprave zbirne mape za NPK. Dobrodošle so tudi
potencialne nove kmetije, ki jih zanima dejavnost peke.
Tečaj je brezplačen! Prijave so možne do 15.3.2019 na tel. 04/5112701 (Vanja) ali na
elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Vabljene k udeležbi!
Organizator: KGZS – Zavod KR
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