
 

13. Mednarodni strokovni Sejmi okusov 

 

    

 

Minuli 13. Mednarodni strokovni Sejmi okusov so presegli pričakovanja in podrli rekorde. Udeležilo se 

jih je več kot 500 razstavljavcev iz širše regije, in več kot 20.000 obiskovalcev. V štirih dneh so se 

zvrstile raznovrstne predstavitve, razstave opremein materialov, degustacije, tekmovanja in delavnice na 

8 Ho-Re-Ca področjih – Gastronomija, Pijača, Kava, Slaščičarstvo, Pekarstvo, Sladoled, Vino in 

Gostinsko – Hotelska oprema. V štirih dneh so ponudili ter predstavili najnovejše trende in tehnološke 

inovacije ter zarisali smernice v gostinstvu in hotelirstvu.  

 

Sejmi okusov GASTexpo so vodilni strokovni sejmi na področju Ho-Re-Ca (op. p. Hotelirstvo, 

Restavracije, Catering) v širši regiji, zato so nepogrešljiv člen v povezavi med zaposlenimi in 

strokovnjaki v stroki, hkrati pa tudi zainteresirano strokovno javnostjo. Sejem zagotavlja kvaliteto v 

storitvi, raznoliko in pestro ponudbo, najpomembneje pa je, da daje zaslužen prostor strokovnosti ter 

inovacijam na gastronomskem in hotelirskem področju. 

 

Podrobnejše dogajanje na Mednarodnih strokovnih Sejmih okusov 2019 si oglejte spodaj.  

 

Pridružite se nam tudi na prihajajočih Sejmih okusov, ki bodo od 29. 1. do 1. 2. 2020, na ljubljanskem 

Gospodarskem razstavišču. Pridite – kot razstavljavec ali obiskovalec, soblikujte najnovejše trende ter 

tehnološke inovacije in skupaj zarišimo smernice, ki bodo narekovale prihodnost v gastronomijo.  

  



SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV na SEJMIH OKUSOV 2019 

 

Z nami in vami so bili:* 

*našteti po abecednem redu.  

 

AALT d.o.o. 

Na sejmu so predstavili svoje blagovne znamke – WMF namizna profesionalna oprema, WMF 

profesionalni kavni avtomati, Bauscher porcelan in Tafelstern porcelan. 

 

ALBIXON 

Predstavili so različne bazene in bazenske tehnike, primernih za manjše hotele, agroturizme in 

stanovanjske hiše. 

 

ALEXBAR ADVISE, Aleš Ogrin s.p. 

Na 13. Mednarodnih GASTexpo Sejmih okusov, se je predstavilo društvo barmanov Slovenije. 

Udeleženci so  lahko izvedeli vse o delovanju društva, poizkusili njihove koktajle ali pa se udeležili 

brezplačnih tematskih delavnic, ki so jih pripravili.  

 

ALPEKS d.o.o. CELJE 

Sodelavci podjetja Alpeks so predstavili drobni gostinski inventar, sistem za ohranjanje temperature 

hrane, sifon za pripravo nitro kave, slaščičarstvo in potrošni material. Zastopana so bila podjetja Rak 

porcelan, Schönwald, Manifattura di Venezia, Zwiesel Kristallglas, Durobor, iSi, EcoBurner, Silikomart, 

FirstPack, Hepp in Sambonet. 

 

ARONA KREATIVA d.o.o. 

Arona™ je specializirano podjetje za opremljanje hotelov in restavracij na celotnem segmentu gostinske 

opreme. So uraden zastopnik za znamko Villeroy & Boch. Na sejmih so predstavljali kvaliteten in 

zanesljiv servis in centralizacijo nabave, s katero lahko močno racionalizirajo stroške.  

 

BARTH GmbH-Thermo Future Box 

Podjetje Barth GmbH je predstavilo škatle za shranjevanje živil Thermo Future Boxes, ki so zelo 

vzdržljive, lahke, higienske, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju in imajo visoko stopnjo 

izolativnosti. Škatle so izredno vzdržljive in primerne za daljša potovanja . Hrano ohranjajo vročo, toplo 

ali svežo. Narejene so iz EPP.  

 

  



BEVANN d.o.o. 

Podjetje Bevann je proizvajalec papirnatih kozarcev in veletrgovina za HoReCa. Na sejmi so predstavili  

bio kozarce in slamice iz koruznega škroba, papirnate slamice, prte iz recikliranega materiala, BIO 

embalažo za pecivo in tortice, burger in meni box-e iz sladkornega trsa, posodice za solato iz koruznega 

škroba, kartonsko embalažo za solato ali pecivo s pokrovom, nosilne papirnante ter BIO vrečke in še 

mnogo več.  

 

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 

BIC Ljubljana je javni zavodm, v okviru katerega delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, 

Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Izobražujejo dijake, študente, udeležence 

izobraževanja odraslih in širšo javnost na strokovnih področjih živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, 

naravovarstva, veterine in biotehnologije. Med drugim imajo močno razvito pekarsko in slaščičarsko ter 

gostinsko in turistično dejavnost. Tako dijakom, študentom ter odraslim udeležencem izobraževanj 

zagotavljajo odlična praktična znanja v realnem učnem in delovnem okolju.  

Na Sejmih okusov so predstavili projekt Uživam tradicijo, s katerim aktivno ohranjajo naravno in 

kulturno dediščino preko trajnostnega turizma, s poudarkom na prikazih in promociji kulinarične 

dediščine na avtentičen, a sodoben način. Glavni namen projekta je vzpostaviti kulinarične transverzale 

od Panonije do Jadrana, ki bodo obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in 

kulinarike v obliki privlačnih programov, v katere bomo vključili dediščinske skupnosti.  

 

BIRO R d.o.o. 

Podjetje BIRO R d.o.o. je na sejmu predstavilo blagovne znamke HOBART GmbH – Nemčija, pomivalni 

stroji za kozarce, pod pultni stroj za pomivanje posode s sušenjem, ¨hauba¨ stroj za pomivanje in 

kuhinjske posode s sušenjem, SCOTSMAN - Italija, ledomat, RENDISK – Nizozemska, stroj za mletje in 

dehidriranje organskih odpadkov, EUROCAVE – Francija, Sowine naprava za uravnavanje in ohranjanje 

temperature vin, tako odprtih kot zaprtih steklenic.  

 

BRALKO d.o.o. 

Podjetje Bralko se ukvarja s promocijo ter prodajo masažnih aparatov in masažnih stolov za osebno rabo 

ter sodobne čistilne opreme,  kot so robotski čistilci za čiščenje tal, oken in steklenih površin. 

 

COMTRON d.o.o. 

Na razstavnem prostoru so predstavili davčne blagajne TRONpos Gastro, posebej prilagojene za 

gostinsko stroko.   

  



DATA-BAK d.o.o. 

Hrvaško podjetje Data-bak d.o.o je bilo ustanovljeno leta 1994 z vizijo "Žita so naše življenje - temelj 

prihodnosti". Že več kot 20 let izdelujejo surovine z dodano vrednostjo in se zato lahko pohvalijo z 

dolgoročnim sodelovanjem s številnimi kupci iz vse regije. 

 

DAVID SERVIS, DAVID SAVIĆ s.p. 

Podjetje DAVID SERVIS ponuja prodajo, montažo in servis profesionalne gostinske opreme SAMMIC – 

vakumiranje in Smart Vide kuhanje, pomivalna tehnika, ledomati, lupilniki, rezalniki in sekljalniki, 

palični mešalniki, priprava in obdelava mesnatih izdelkov, planetarni mešalnik za testo in drobna 

kuhinjska oprema. 

 

DEVELOPMENT AGENCY OF SLAVONSKI BROD Ltd. 

Razvojna agencija Slavonskega Broda je predstavila projekt EXPLORE CRO-SRB, ki je bil financiran iz 

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Rezultat projekta je na 

novo ustanovljena skupna gastro, eko in rekreacijsko turistična ruta, ki odraža specifike obmejne regije.  

 

DPS EUROPE d.o.o. 

Na razstavnem prostoru DPS EUROPE so si lahko udeleženci ogledali celoten asortiman iz programa 

HORECA – krožniki, kozarci, jedilni pribor, catering oprema …Predstavljene so bile tudi vse nove linije, 

ki so prišle na mize v letu 2019/2020. Na svojem razstavnem prostoru so poskrbeli tudi za degustacije – 

obiskovalce je s pokušno vin blagovne znamke ČARGA SINCE 1767 razvajal vinar Erzetič.  

 

DREVI d.o.o. 

Podjetje Drevi izdeluje papirnte pogrinjke, potiskane serviete (prtičke) ter okrogle papirnate podstavke z 

valovitim robom in logotipom.  

 

Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije 

Na svojih razstavnih prostorih so predstavili delo društva in Sekcije picopekov Slovenije, ki je 

organizirala tudi delavnice izdelave pice in tekmovanje NAJ PICOPEK Slovenije. 

 

eBLAGAJNA SI d.o.o. 

Blagajna d.o.o. je mlado, kreativno, prilagodljivo, visoko-tehnološko podjetje, ki pokriva celovito 

področje informacijske tehnologije. Specializirani so predvsem na področju POS (maloprodajnih) 

sistemov. Na sejmu so predstavili online POS sistem – paketi najcelovitejših rešitev za maloprodajno 

poslovanje. 

 



EGO - TEAM d.o.o. 

Podjetje EGO-TEAM d.o.o. že več kot 15 let s potrošnim materialom uspešno oskrbuje gostinske, 

turistične ter kozmetične obrate. Na minulem GASTexpo sejmu so razstavljali novo gostinsko linijo 

"ZAČUTI ZELENO", KI JI JE MAR ZA OKOLJE. Produkti iz popolnoma naravnih materialov so 

primerni tako za domačo kot profesionalno rabo. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi potrošno papirno 

galanterijo iz programa SAVE PLUS, ki je reciklirana in okolju prijazna,  nove nosilce papirnatih brisač 

in toaletnega papirja.  

 

EKOENERGETIKA, družba za čiščenje, pregledovanje prezračevalnih sistemov in energetiko, 

d.o.o. 

Ekoenergetika je podjetje, ki se več kot 20 let ukvarja s čiščenjem kuhinjskih in prezračevalnih sistemov 

v hotelih, gostilnah in v industriji. Čiščenje izvajajo s pomočjo sistema Tegras, za katerega so tudi uradni 

zastopnik. 

 

ELMONT BLED d.d. 

Na razstavnih prostorih podjetja ELMONT BLED so si lahko obiskovalci ogledali različne gostinske 

aparate – pomivalne stroje DIHR HT12DDE z vhodno in izhodno mizo, ledomate ICEMATIC, ... ter 

degustirali kavo PAVIN CAFFE.  

 

EMILIJA PAVLIČ s.p. 

Na razstavni prostor Emilije Pavlič so lahko obiskovalci prišli po nasvete za zdravo kuhanje in tudi kupili 

njene kuharske knjige.  

 

EMO - ETT d.o.o. 

Podjetje Emo – Ett se je predstavilo s svojo prepoznavno posodo za dom in gostinstvo – zdravo, 

emajlirano posodo, ki je popolnoma slovenski proizvod. Predstavili so tudi nekaj svojih novosti – NANO 

čistila, čistilo za emajl in dozirne doze z lesenimi pokrovi.  

 

ENGROTUŠ d.o.o. 

Tuš Cash&Carry je predstavil svojo Gastro linijo izdelkov A la Chef za profesionalno rabo višjega 

kakovostnega razreda po sprejemljivi ceni. Izdelke je bilo možno tudi brezplačno degustirati. 

 

FURLAN, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. 

Podjetje Furlan je prisotno na slovenskem trgu že od leta 1991. V prodajnem programu nudi svetovanje in 

profesionalno opremo za čiščenje, ki zajema opremo za pranje, sušenje in likanje perila, sesalnike, 



čistilne stroje za talne površine, čistila, papirnato galanterijo, krpe, gobice, rokavice, … Na sejmu GAST 

EXPO 2019 so predstavili tudi novost, pomivalne stroje priznanega 

proizvajalca LAMBER. 

 

GASTRONOMIK d.o.o. 

Podjetje Gastronomik d.o.o. se že od leta 1992 ukvarja s prodajo in servisiranjem profesionalne gostinske 

opreme. So zastopniki za številne blagovne znamke, kot so Giorik, Feuma, Colged, Robot Coupe, Moretti 

Forni, Cool Head, itd. Z asortimanom nudijo celoten nabor profesionalnih gostinskih naprav za velike in 

manjše profesionalne kuhinje.  

 

GASTROTEH servis, projektiranje, prodaja in servis gostinske opreme, d.o.o. 

Podjetje zagotavlja servis in tehnično podporo blagovnih znamk Aristarco, Baron, De Vecchi, Emainox, 

Fimar, Forcar, Friotekno, Inox Piave, Rubinetterie Del Friulli, Lainox, Ottimade in Tecnoinox. 

 

GELATERIA NEWS.COM 

Na sejmih se nam je pridružil tudi italijanski medij Gelateria News.com, ki pokriva široko področje 

sladoledarstva in slaščičarstva.  

 

GIZ HO.RE.CA CENTER 

Horeca center je ima na Sejmih okusov že tradicionalno največji razstavni prostor, kjer se obiskovalcem 

predstavi celostna ponudba profesionalne gostinske opreme. Na 13. Mednarodnih strokovnih Sejmih 

okusov so skupaj s partnerji predstavili najsodobnejše profesionalne, pekarske in parno konvekcijske peči 

Fines, vrhunske švedske pomivalne stroje Wexiodisk,  japonske ledomate Hoshizaki, dovršeno termično 

opremo Gazi, najkvalitetnejše lupilce krompirja in čebule Duplex, celo vrsto rezalnikov in sekljalnikov 

Robot Coupe, hladilne komore Kaza sistemi, kakovostne hladilne in zamrzovalne omare Alpfrigo, čistila 

Ecolab –  znana po svoji ekonomičnosti in učinkovitosti, novodobne načine filtracije vode z Brita – Fisti, 

edinstven drobni material Fiducia in profesionalne sladoledne stroje Valtek. 

 

GO-ST d.o.o. 

Podjetje GO-ST d.o.o. se ponaša s 25 letno tradicijo na področju izdelave, prodaje in servisiranja 

profesionalne gostinske opreme. Njihov prodajni program zajema širok spekter priznanih blagovnih 

znamk. Imajo lastni projektivni biro, s profesionalno storitvijo svetovanja in projektiranja na področju 

gostinske opreme. Podjetje razpolaga z mobilnimi servisnimi službami na področju celotne Slovenije, 

kjer v zelo kratkem odzivnem času hitro in kakovostno odpravijo napako na gostinski opremi. 

 

  



GOSTINSKA OPREMA KASTELIC, Nina Kastelic s.p. 

Podjetje Izdelovanje gostinske opreme Kastelic Nina s.p., je na trgu prisotno od leta 1993. Izdelujejo 

celotno barsko opremo, samopostrežne linije, opremo za kuhinje (korita, delovne mize, nape, viseče 

omarice….), vitrine in ostale izdelke po naročilu. Na razstavnem prostoru so predstavili svoje delo in 

uspešno zaključeno delo na številnih objektih na področju gostinstva, hotelirstva in farmacevtske 

industrije. 

 

INPLAN d.o.o. 

Na sejmu je podjetje predstavilo svoje lastne izdelke – pasulj s prekajeno hamburško slanino, 

program pizz, baguett, sendvičev O sole mio, paniranih piščančjih izdelkov Vodnanske kure, tortic 

Marlenka in naravnih sladoledov Stork. Predstavili so se tudi s projektom Sit-Stand desks. 

 

ISOLA s.r.l. 

Italijansko podjetje Isola je predstavilo čokoladni program za gostinstvo.  

 

IZI MOBILI d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, svetovanje in prodajo pohištva 

Podjetje izdeluje pohištvo po meri za opremo poslovnih prostorov, predvsem za hotele, apartmaje in 

druge nastanitvene objekte. Ponujajo celotno storitev od načrtovanja do izvedbe, njihova prednost je 

velika fleksibilnost pri izbiri materialov, hitra odzivnost in izdelava po sodobnih tehnoloških postopkih. 

 

IZIS-Iztok Tomc s.p. 

Podjetje Izis se ukvarja s kristali iz celega sveta, ki jih ponujajo v različnih barvah in velikostih. Na sejmu 

so predstavljali svojo novost – svetovanje pri kombinaciji pogrinjka in kristalov, kar po svetu postaja 

vedno večji trend.  

 

JUMBO JUICE d.o.o. 

Hrvaško podjetje Jumbo-Juice je zastopnik blagovne znamke Zummo Office za države regije. Prodajajo 

Zummo profesionalne, avtomatske aparate za ožemanje citrusov. Nudijo široko paleto aparatov za 

kavarne, coffee bare, restavracije, hotele, pekarne, trgovske verige, ... 

 

KASHT d.o.o. 

Podjetje deluje pod blagovno znamko SOPHILY – sophisticated, boutique products, izdelki, ki temeljijo 

na butičnosti, visoki kakovosti in skrbno izbranih pridelovalcih. Na sejmu GASTexpo 2019 so predstavili 

izdelke z aronijo, ki popestrijo kulinariko.  

 

 



KEMTEX TRGOVINA NOVA GORICA d.o.o. 

Podjetje je na sejmu predstavilo delovna oblačila, obutev in prte. V Sloveniji zastopajo podjetja Giblors, 

Isacco, Siggi, Candola, Jein, Global 

 

KITI KOROŠEC CIRMAN s.p. 

Coffee Car predstavlja dve premični unikatni kavarni. Italjanski trikolesnik Piaggio ape 50 in Konjska 

prikolica sta opremljena s profesionalnim kavnim aparatom, ter vsem, kar potrebujejo za kuhanje toplih 

napitkov na različnih dogodkih. Na leto obiščejo vse od sejmov, porok, konferenc, športna tekmovanja, ...  

 

KMETIJSTVO IN OLJARSTVO KOLARIČ, Miran Kolarič s.p. 

Oljarstvo Kolarič je manjše družinsko podjetje z več kot dvajsetletno tradicijo, ki se nahaja v severnih 

Slovenskih Goricah. 

 

KOBRA Team d.o.o. 

Kobra Team ponuja kakovostne in zanesljive telekomunikacijske storitve in izdelke. Razvijajo lastne 

blagovne znamke, ki temeljijo na uporabnosti, enostavnem upravljanju na daljavo in brezžičnosti. 

Na sejmu so predstavili KOLIBRI – prenosni brezžični sistem ozvočenja na baterijsko napajanje, ki 

kakovostno ozvoči govornike z do 500 poslušalci, SMARTPARK – avtomatsko parkirno zaporo, ki 

omogoča zaščito in dostop do parkirnega mesta s pomočjo povezave bluetooth, KOBCAM – pametno 

vrtljivo in zunanjo nadzorno kamero Wi-Fi, ki je hkrati tudi alarmna naprava in se jo upravlja s pametnim 

telefonom,  SIMPAL – GSM – vtičnico, s katero lahko vklopimo / izklopimo električne naprave, 

preverimo temperaturo prostora, in sicer na daljavo z mobilnim telefonom. 

 

KOGAST GROSUPLJE d.d. 

KOGAST je priznan slovenski proizvajalec gostinske opreme, ki nudi plinske in električne termične 

aparate, nevtralno opremo, samopostrežne linije in vgradne elemente samopostrežnih barov. Na sejmu so 

predstavili kuhinjske aparate z elektronskim upravljanjem (kotel, friteza, štedilnik, žar plošča), mobilno 

kuhinjo (linija 600), XXL hladilni pult višine 1000 mm z elektronsko regulacijo v H2 izvedbi in 

kuhinjska stroja (lupilnica krompirja in stroj za pranje zelenjave ter sadja). 

 

KREK d.o.o. 

Podjetje Krek ponuja vse za mojstre kulinarike – zastopstvo ter prodaja drobnega inventarja in strojev za 

celotne opreme kuhinj, hotelov, restavracij, gostiln in drugih prehrambenih objektov. Zastopajo in 

prodajajo znamke porcelan SELTMANN WEIDEN; jedilni pribor PICARD WIELPUTZ, BRIEFANKER 

SOLINGEN ; servirna posoda SPRING; kuhinjska in servirna posoda PIAZZA; slaščičarski pripomočki 

STEADTER, kuhinjski in mesarski noži; oprema za samopostrežne zajtrke APS, hladilna tehnika in 



solatni bari AFINOX in TECFRIGO; stroji za poliranje jedilnega pribora in hitri ohlajevalci vina 

HYPPOKAMPUS; pripomočki za serviranje vina - zamaški, črpalke VAKUVIN; aparati za kuhanje 

toplih napitkov BRAVILOR BONAMAT; pribori za dekoracijo zelenjave L. TEILLER; stroji za kuhinjo 

SIRMAN; termosi in TERMOHAUSER; termo-porcijski sistem za prenos hrane DINNER CHAMPION, 

THERMOVISION, RIEBER in MENU mobil; odpiralci konzerv WEISSER; digitalni termometri TFA 

DOSTMANN, palični mešalci DYNAMIC. 

 

KREMENITI d.o.o. 

Podjetje se je sejmu predstavilo s premium butično profesionalno kuhinjsko opremo (univerzalni 

kuhinjski stroji, kuterji, blenderji, planetarni mešalci, palični mešalniki, žirafe, konvektomati, pomivalni 

stroji, šokerji, dimne komore). Zastopajo podjetja, kot so Hallde, Dynamic, Varimixer, MKN, Meiko, 

Fines  in Salvis. 

 

KZ Metlika d.o.o. 

Kmetijska zadruga Metlika preko svojih 8 prodajnih centrov oskrbuje celotno področje gostinstva v 

Sloveniji. Vizija gastro programa je v celoviti oskrbi kupca z vsem, kar potrebuje. Tu se najde pijača, 

hrana, zamrznjen program, čistila in vse ostalo. Njihova konkurenčna prednost je predvsem v hitrem 

odzivu in dobri storitvi, saj lahko kupcu naročeno blago dostavijo še v istem dnevu.  

 

LA GANACHE Svetovanje - Naser Gashi s.p. 

Na razstavnih prostorih podjetja La Ganache je potekalo izobraževanje na področju francoskega 

slasčičarstva ter pekarstva in izdelava francoskih sladic. 

 

MA Group d.o.o. 

Podjetje je distributer široke palete izdelkov za podjetja, ki delujejo na področju prehrane, gostinstva ter 

čiščenja in higiene. Na ogled so postavili vse za pakiranje živil ter postrežbo hrane in pijače. S pomočjo 

priznanih znamk Colpac, Goldplast, Sabert, Papperskopp ter ostalih proizvajalcev in dobaviteljev, skrbijo 

za svoj razvoj in razširitev asortimana. 

 

MAKABO d.o.o. 

Seznam dejavnosti podjetja Makabo je obširen, in zajema polproizvode, surovine, tehnologijo, opremo, 

stroje ter pripomočke za sladoledarne, slaščičarne in ostale gostinske obrate. Sodelujejo s skrbno 

izbranimi proizvajalci visoke kvalitete, kot so CARPIGIANI, FB DE RANIERI, TEKNA, HIBER, 

POMATI, SILIKOMART, GIUSO, LEAGEL, UNIGRA… Na sejmu so na ogled postavili sladoledne 

vitrine, vitrine za slaščice, pasterizator, stroj za izdelavo obrtniškega in stroj za izdelavo točenega, 

zamrzovalne omare, čokoladno fontano…  



Vsak dan je bilo na njihovih razstavnih prostorih mogoče tudi degustirati kar 16 okusov obrtniškega 

sladoleda, točeni sladoled iz Carpigianijevih strojev in njihovo novo kavno mešanico Enjoy caffe. Za 

obiskovalce so pripravili tudi delavnice, na katerih so predstavili edinstvene kombinacije – priprava 

sladoleda za mrzle zimske dni, načrtovanje in priprava restavracijskih sladic, uporaba kandiranega sadja v 

slaščicah in sladoledu, ... 

 

MARJETKA NOVAK s.p. 

Podjetje je predstavilo izdelke za nego in čiščenje usnja.  

 

MAX8 d.o.o. 

Podjetje MAX8 je predstavnik podjetja PREMIS d.o.o. v Sloveniji. Na sejmu so predstavljali pripravljen 

gostinski sladoled, ki je edinstven na svetovnem trgu in združuje vse prednosti različnih modelov posla s 

sladoledom. Premis sladoled so pripravljene, dekorirane 5-in 8-litrske banjice sladoleda, ki izgledajo, kot 

da bi proizvedli sami v slaščičarni oziroma sladoledarni. Vsak izdelek je nekaj posebnega, in ne 

obstaja identičen, saj ga izdela robot, ki je programiran, da vsakega naredi drugače.  

 

MEDIA PLAN d.o.o. 

Podjetje Media Plan je predstavilo predvajalnik P3 BOX, glasbeno rešitev za vsako dejavnost. Hitro in 

enostavno programiranje glasbe za vsak ambient, oglasna sporočila za promocijo dejavnosti ali ponudbe. 

Gre za stroškovno in časovno učinkovit glasbeni sistem, ki je namenjen za restavracije, bare in pube, 

hotele, spa in welness, fitnese, casinoje in različne salone.  

 

MESARIJA JURSA 

Mesarija Jursa se je predstavil s svojimi mesnimi, suhomesnimi izdelki.  

 

MGF d.o.o. 

Podjetje MGF nudi celovito ponudbo opreme za notranjo in zunanjo ureditev barov, restavracij, 

hotelov, parkov, ... Na Sejmih okusov so na ogled postavili svojo ponudbo, ki vsebuje kovinsko, pleteno, 

plastično ali leseno vrtno in notranje pohištvo, kot so stoli, podnožja za mize, mize, sedežne garniture, 

ležalniki, blazine po meri; sisteme za hlajenje/megljenje teras; senčnike Glatz, Umbrosa, FIM, in lesene 

senčnike velikih dimenzij; jadra Ingenua in BT Group; mizne plošče Werzalit Nemčija in SM France; 

vetrne pregrade podjetij Svalson, StarProgeti, AllSt in Stinox; talne obloge za terase iz umetnih mas 

Werzalit in naravnih materialov; bakle in namizne svečke za gostinske lokale; svetleče šanke, pohištvo, 

vaze in dekoracija šestih evropskih proizvajalcev; grelce HeatScope, Heliada, HotTable, Burda in plinske; 

igrala primerna za profesionalno uporabo in celovito izvedbo igrišča s certifikati; sokovnike Zumex z 

dobavo rezervnih delov. 



MG-TIM d.o.o. 

GOSTILNICA ORLE  je predstavila najhitrejši in najbolj izviren dostavni avto – Pica Mini Cooper, ki je 

bil na ogled postavljen pred samim vhodom na sejem GASTexpo. 

 

MICROGRAMM d.o.o. 

Podjetje Microgramm zastopa vrhunske blagajniške programe Advantik, MicroCocktail in SimPos za 

gostinstvo, frizerske in kozmetične salone ter druge storitvene dejavnosti. Njihove programske rešitve 

omogočajo celovito spremljanje in vodenje poslovanja. V pomoč pri poslovanju ponujajo tudi ANDROID 

daljinsko naročanje in aplikacijo Mobilni pregled. Na sejmu GastExpo 2019 so predstavili tudi celovito 

programsko rešitev HOTELINCO, sodoben program v oblaku za vodenje hotelov, penzionov in 

apartmajev. 

 

MIELE d.o.o. Trgovina in servis 

Miele je že od ustanovitve leta 1899 neodvisno družinsko podjetje in se osredotoča na stalno 

pozicioniranje v segmentu vrhunskih izdelkov. Proizvaja gospodinjske aparate za kuhinje, nego perila in 

nego tal ter aparate za uporabo v poslovnih obratih in medicinskih ustanovah. Na sejmu GASTexpo 2019 

se je podjetje Miele predstavilo z inovativnimi profesionalnimi stroji za hotelirje, gostince, wellness 

centre. Predstavljeni aparati nudijo številne možnosti za udobje, učinkovitost in individualno prilagajanje 

programov. 

 

MIHA NOVAK - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Družinsko čebelarstvo z dvajsetletno tradicijo ter bogato ponudbo čebeljih proizvodov in medenih 

izdelkov se je predstavilo z novim izdelkom Lešnik&med – izvrstnim namazom iz le dveh popolnoma 

naravnih surovin: domačega slovenskega medu in praženih lešnikov. 

 

MIKROVAR d.o.o. 

Podjetje Mikrovar d.o.o. že več kot desetletje uspešno trži priljubljeno češko pivo Bernard na slovenskem 

trgu. Poleg tega so v letu 2017 dodali še širok nabor piv pivovarne Rebel iz Havličkega Broda. Na Sejmu 

okusov so predstavili njihove novosti, s poudarkom na odličnih tradicionalnih točenih pivih obeh 

pivovarn.  

 

MY NASHE, PROIZVODNJA IN PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, IRENA MOHINSKI s.p. 

Sejmom okusov 2019 so se pridružili tudi v podjetju My Nashe, ki so ekskluzivni distributer in 

soustvarjalec naravnih kozmetičnih izdelkov istoimenske blagovne znamke. Izdelki so narejeni iz visoko 

kakovostnih naravnih sestavin, ne vsebujejo škodljivih parabenov, silikonov, škodljivih umetnih dišav ter 

niso testirani na živalih.  



NARA Hladilna Tehnika d.o.o. 

Podjetje deluje povsod, kjer se potrebujejo ohlajena ali zamrznjena živila. Podjetje izpolnjuje zahteve 

kupcev na področju gastronomije in prodaje živil. V podjetju je zaposlen tim z izkušnjami, ki se več kot 

dvajset let ukvarja z aplikacijam hladilne tehnike ter zna izbrati najboljše rešitve.  

 

NEKTAR NATURA d.o.o. 

Nektar Natura vsako leto na sejem GASTexpo prinese novosti s področja sveže pripravljenih pijač. Na 

13. GASTexpo so nastopali z razstavnim prostorom, kjer so se lahko obiskovalci ogreli ali osvežili z 

inovativnimi zelenjavnimi, sadnimi, zelenjavno-sadnimi, gaziranimi in negaziranimi pijačami. Predstavili 

so bogat asortiment njihovih inovativnih okusov ter naravi prijaznih rešitev za točenje ohlajenih, toplih, 

pa tudi delno zamrznjenih pijač, med drugimi tudi 100 % napitke brez dodanih sladkorjev in 

konzervansov ter druge okusne sadne, zelenjavne in sadno-zelenjavne napitke. Svoj prostor so dobili tudi 

sistemi za sampostrežno točenje sokov za hotelske zajtrke in samopostrežbo v obratih javne prehrane ter 

prehrane zaposlenih. Predstavili so tudi prehransko ponudbo njihovih kulinaričnih partnerjev Unilever, 

Knorr in Kotany. Vse štiri dni sejma so bile njihove točilne naprave na voljo za preizkus obiskovalcem. 

Pridružili so je jim tudi partnerji Unilever, Knorr in Kotany. Zastopali so jih profesionalni kuharji, ki 

so v praksi prikazali uporabo osnov, začimbnih mešanic ter drugih sestavin za okusne in inovativne jedi. 

 

OPARA D.O.O. 

Blagovna znamka Nanni dokazuje da je narejeno v Sloveniji lahko celo boljše kot priznane tuje blagovne 

znamke. Prednost je v bližini praženja – vrhunske kave namreč svojo polno aromo ponudijo le sveže 

pražene. Obiskovalcem so prav take ponudili na pokušnjo.  

 

OPTIMA solutions d.o.o. 

Podjetje Optima solutions ponuja lastno programsko opremo za gostinstvo, ki jo zastopa blagovna 

znamka OPTIPOS. Na sejmu so predstavili tudi Rheninghaus salamoreznice, žage in mline za meso, ki so 

ponovno na voljo v Sloveniji. Obiskovalci so si na njihovem razstavnem prostoru lahko ogledali tudi 

Roller Grill – vrhunsko gostinsko opremo, kot so vitrine, peči za pice, palačinke, hot dog, friteze, peči za 

peko piščancev, kebab, … 

 

ORTOPEDICA d.o.o. 

Na Sejmih okusov se se nam pridružili tudi v podjetju Ortopedica, ki so izvajali brezplačna računalniška 

testiranja obremenitev stopal za izdelavo ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve. 

 

  



ORTORAMA - Robert Mali s.p. 

Na Sejmih okusov se se nam pridružili tudi v podjetju Ortorama, ki so izvajali brezplačna računalniška 

testiranja obremenitev stopal za izdelavo ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve. 

 

PARNAD d.o.o. 

Podjetje Parnad je na sejmu predstavilo gospodinjski aparat Thermomix TM5, ki na svojem področju 

predstavlja vrhumec vseh tehničnih in tehnoloških rešitev. Posebnost aparata je, da omogoča vodeno 

kuhanje s pomočjo čipa z recepti. 

 

PETLJA d.o.o. 

Ptujska Petlja je na sejmu predstavila renomirani znamki premium češkega piva Pilsner Urquell in 

Velkopopovicky Kozel. Udeležence so navdušili z demonstracijo originalnega točenja in postrežbe piva 

Pilsner Urquell in Velkopopovicky Kozel. 

 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

Na razstavnem prostoru Pivovarne Laško Union so se obiskovalci seznanili z nemškim in belgijskim 

načinom točenja hišni piv Laško, Union in Heineken. Mojstri pivovarji so vse dni sejma izvajali 

brezplačne Delavnice piva pod geslom »Fiel pivo«. Udeležence so podučili o načinih točenja piv – 

nemškem in belgijskem, in kaj se zgodi, če piva ne točimo pravilno. Pa vse o kozarcih, postopkih, 

korakih, hitrosti točenja, mehurčkih in načinu postrežbe.  

 

POS ELEKTRONČEK d.o.o. 

POS Elektronček je vodilni slovenski ponudnik programske in strojne POS opreme za področja 

hotelirstva, gostinstva, storitvenih dejavnosti in trgovine. Programsko opremo nudijo pod blagovno 

znamko PRESTIGE, ki so jo tudi predstavljali na sejmu. Programska oprema PRESTIGE je modularna 

programska rešitev in je zasnovana tako, da omogoča nadzor finančnega in materialnega poslovanja z 

enega mesta za eno ali več poslovnih enot. Deluje v povezavi z raznimi šankomati, tehtnicami, sistemi za 

daljinsko naročanje, s sistemi zvestobe, sistemi za biljard, z različnimi računovodskimi programi itd. 

Sistemi za gostinstvo imajo še dodatne module za evidentiranje šolske prehrane, prehrane v podjetjih, v 

bolnišnicah in v domovih za starejše občane. POS Elektronček zastopa recepcijski program SIHOT 

nemškega podjetja GUPSA AG., ki je partner Best Western skupine. 

 

RADIOSTEZIJA SIMONOV ČAJ - Milan Kalinič s.p. 

Razstavljavec je na sejmu pripravil pestro ponudbo čajev, olj, glin in krem, ki so jih ponudili tudi v 

nakup. Kot novost so predstavili Magnoflex, posteljno prevleko z magnetno terapijo. 

 



RAFAEL, Janko Štifter s.p. 

Podjetje Rafael se je predstavilo s svojimi izdelki – olje črne kumine, laneno olje, olje groznih pešk, 

totrovo olje, konopljino olje, bučno olje, olivno olje, orehovo olje, hladno stiskano bučno olje, pegasti 

badelj, luščena konoplja, bučno seme in laneno seme. 

 

Revija PET ZVEZDIC (Umami d.o.o.) 

13. Mednarodne Sejme okusov je kot medijski sponzor podprla tudi Revija 5 zvezdic, ki je ena izmed 

redkih slovenskih revij posvečenih umetnosti kuhanja ter uživanja ob hrani in pijači. V njej vsak mesec 

predstavljajo boljše slovenske restavracije, gostilne in hotele, njihove preverjene recepte, kuharje, 

slaščičarje, natakarje, sommelierje, barmane, vinarje, ... Spremljamo delo gostinskih šol, strokovnih sekcij 

in društev ter pišemo o aktualnih kulinaričnih dogodkih in trendih ter profesionalni opremi v gostinstvu in 

turizmu. 

 

SATURN 48 d.o.o. 

Podjetje Saturn 48 je predstavilo svojo ponudbo in prodajo raznovrstnih kvalitetnih lepil. 

 

SENČILA MEDLE d.o.o. 

Podjetje Senčila Medle je redni gost na Sejmih okusov. Razstavljajo notranja in zunanja senčila ter 

komarnike, s poudarkom na novejših sistemih senčenja, ki omogočajo uživanje na prostem v vseh letnih 

časih. Predstavljajo rešitve senčenja za zunanje terase in vrtove gostinskih lokalov, hotelov, turističnih 

objektov ipd. Na Sejmih okusov 2019 so razstavili 2 modela bioklimatske pergole (R600 in R620), na 

njej pa so predstavili različne izvedbe zapiranja stranic. Pod pergolo so predstavili tudi celotno kolekcijo 

notranjih dekorativnih senčil (rolo, plise, vertikalna zavesa, žaluzije) hkrati pa PRVIČ uradno prikazali 

tudi najnovejšo pridobitev – DIGITALNI PRINT na notranja senčila. Z njim lahko s poljubnimi vzorci in 

dizajni potiskamo platno rolojev ali vertikalnih zaves, isti design pa porabimo za tapeto, nalepko ali tisk 

na druge površine. Na ta način so prikazali celostno rešitev za opremljanje gostinskih lokalov ali 

hotelskih kompleksov. 

 

SLORATIONAL d.o.o. 

Podjetje Slorational d.o.o. je generalni zastopnik za profesionalno kuhinjsko opremo priznanih 

proizvajalcev Rational AG (Nemcija), Frima SA (Francija), Irinox S.r.l. (Italija), Hiber S.p.a. (Italija), 

Krea Swiss AG (Švica). Na slovenskem tržišču so prisotni s svojim prodajnim programom in servisno 

službo že več kot 25 let. Njihov prodajni program zajemajo parnokonvekcijski aparati RATIONAL, 

univerzalne prekucne ponve FRIMA, hitri ohlajevalniki in šok zamrzovalniki IRINOX in HIBER, 

električne brizgalke za živila KREA ter filtri za čiščenje in mehčanje vode Brita ter ostala dodatna 



oprema (gastro posoda, čistila,…). Za vse zastopane proizvode imajo tudi zagotovljeno servisno službo in 

rezervne dele 365 dni v letu! Predstavili so svojo tehnološko novost – novo linijo SelfCooking Center. 

 

SLOVENSKO VEGANSKO DRUŠTVO 

Slovensko vegansko društvo sestavljajo prostovoljci, ki večkrat letno na različnih dogodkih po Sloveniji 

uspešno predstavljajo, kako enostavno je živeti na rastlinski prehrani. Vse štiri dni sejma so na svoji 

stojnici delili informacije glede veganstva in kuhinje brez sestavin živalskega izvora. Delili so številne 

ideje, kako kuhati zdravo, biti prijazen do živali in planeta, hkrati pa poenostaviti procese v kuhinji. Prav 

tako je bilo mogoče videti pripravo in degustirati domača rastlinska mleka, vegansko bolonjsko omako, 

majonezo iz aquafabe, različne veganske namaze ter peciva in miške brez jajc. Obiskovalci so se lahko 

prijavili tudi na njihov brezplačen mentorski program 30-dnevni Veganski izziv.  

 

SPLETNI PORTAL GASTROGURMAN 

Spletni portal Gastrogurman se je predstavljal kot eden izmed medijskih sponzorjev Sejmov okusov 2019. 

Na portalu je mogoče najti vse informacije zanimive za gostince, barmane, vinarje, chefe, bariste. Pa 

najnovejše novice iz sveta turizma in vinsko - kulinarične dogodke, festivale, sejme, prireditve, ...  

 

SPOERLEIN MELAMIN 

Avstrijsko podjetje Spoerlein Melamin je predstavilo izdelke iz melaminskega porcelana, ki so namenjeni 

strežbi v višjekategorijskem hotelirstvu in gostinstvu, kot so GN pladnji, skodele, krožniki za bifejsko 

strežbo modernega in elegantnega videza. Melaminski izdelki so rešitev za bazenske oziroma wellness 

površine, kjer zaradi varnosti gostov uporaba porcelana ni več dovoljena.  

 

STANCIJA SAN ANTONIO 

Stancija San Antonio je hrvaška ekološko certificirana oljarna ter dobitniki zlatih in srebrnih medalj na 

domačih in mednarodnih tekmovanjih. Od leta 2014 je oljarna ponovno odprta z novim obratom. ki sodi 

med najsodobnejše v Evropi.  Stancija San Antonio iz Vodnjana ima več kot 7000 oljk, na območju, ki je 

znano po visokokakovostnem oljčnem olju še iz rimskih časih.  

 

STROMBOLI d.o.o. 

Na Sejmih okusov se je predstavila tudi revija Računalniške novice.  

 

SUBETAGE 

Avstrijsko podjetje Subétage je distributer za številne blagovne znamka – Candola čudežne lučke in 

čarobne prte in Chic Premium Airlaid Products (servieti, podstavki, ...).  

 



ŠKERJANC d.o.o. 

Škerjanc d.o.o. je podjetje, ki navdušuje s svojo ponudbo pohištva za HORECA sektor. Dolgoletna 

tradicija, izkušnje in predan kolektiv tvorijo uspešno zgodbo, ki se vseskozi dopolnjuje z novostmi. Na 

sejmu so bili prisotni z novim programom - gostinsko opremo GASTROLINE by Škerjanc. Poleg 

predstavitve nove konvekcijske peči PRIMAX so predstavili še aktualne smernice pri opremljanju 

gostinskih objektov. 

 

T&T GROUP d.o.o. 

Podjetje T&T GROUP d.o.o. je ekskluzivni zastopnik MEUKOW KONJAKA in BLOSSOM GINA 

za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.  

 

TRGO-LEPTIR d.o.o. 

Hrvaško podjetje ponuja profesionalno delovno obleko, obutev in ostalo opremo (hotelske brisače, 

posteljina in prti) za gostinstvo in hotelirstvo. 

 

TRGOVINA Z OPREMO ZA DOBRO POČUTJE DANIJEL LAGINJA S.P. 

Na svojih razstavnih prostorih so promovirali in prodajali NANO wellness masažne izdelke, ki so 

namenjeni za sproščanje mišic, lajšajo in preprečujejo bolečinam, izboljšujejo prekrvavitev, ... 

Uporabljajo se tudi v športu in za anticelulitne tretmaje.  

 

TRILIANT d.o.o. 

Triliant d.o.o. je na sejmi ponudil čistila in pripomočke za čiščenje ter čistilne stroje, ki olajšajo čiščenje 

različnih površin, težje dostopnih mest in različnih vrst umazanije. Njihova čistila in pripomočke za 

čiščenje uporabljajo vsi, ki se srečujejo s higieno, posebej pa hoteli, restavracije, pivovarne, vinarne in 

druge turistično gostinske obrati, kjer je skrb za čistočo še posebej pomembna in mora biti na visoki 

stopnji. 

 

UNIVERZAL COMMERCE, Ljubljana, d.o.o. 

V času sejma so na razpolago za preizkušanje ponudili številne blagovne znamke izdelkov in aparate, 

namenjene hotelom, restavracijam in barom – Dana Mirna sokovi brez sladkorja, Miko Puro filter kava, 

Dorado s toplimi napitki, Zengo 100% sokovi, Golden Malted ameriški vaflji, Jubilee in Natfood 

Cioconat vroče čokolade, Azteca-Funacho-Alimentis gastro izdelki, tortilje, čipsi in omake, Pretzelhaus – 

bavarske mehke preste z dodatki, Canola in Pure Cocos – čisto repično in kokosovo olje v spreju, 

Justsweet naravno sladilo s pravim okusom sladkorja in Vitamix profesionalni mešalci za kuhinje. 

 

 



UNOX s.p.a. 

Italijansko podjetje Unox si prizadeva prispevati h kakovosti ter konkurenčnosti in poenostaviti postopke 

kuhanja njihovih kupcev. Ustanovljeno je bilo leta 1990 in je v zadnjih letih postalo vodilno na področju 

proizvodnje profesionalnih peči.  

 

VERY BERRY d.o.o. 

Very Berry d.o.o. prodaja zmrznjene gozdne in gojene plodove (maline, jagode, robide, slive, gozdne 

borovnice, gozdne kupine, gozdne brusnice, gozdne jagode), sveže, zmrznjene in suhe gobe. V Srbiji 

imajo sodobno tovarno, ki je bogato opremljena z najsodobnejšo opremo z lasersko obdelavo sadja, 

pridobivanjem sadja, zmogljivostjo 4.000 ton, vsa predelava poteka v skladu z uveljavljenimi najvišjimi 

standardi: IFS, FSSC 22000, HALAL, KOSHER, HACCP. Pripravljajo vse vrste blaga za pekarsko 

industrijo, industrijo džemov, industrijo sladoleda, industrijo za proizvodnjo termostabilnega polnila in 

industrijo sadnega jogurta.  

 

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.  

Podjetje Winterhalter je strokovnjak na področju profesionalne pomivalne tehnike: pomivalni stroji za 

kozarce; pomivalni stroji za belo in kuhinjsko posodo; stroji za pomivanje in poliranje jedilnega pribora; 

naprave za mehčanje vode; specialna pomivalna sredstva za pomivalne stroje - za kozarce, belo ter 

kuhinjsko posodo; ostala kuhinjska higiena - košare za pomivanje; rezervni deli; servis. Njihova 

pomivalna tehnika se uporablja v restavracijah, barih, pekarnah, slaščičarnah, hotelih, šolah, vrtcih, 

domovih upokojencev, menzah, ... 

 

 

 

 

 

  



DELAVNICE IN IZOBRAŽEVANJA  

 

Eden izmed najpomembnejših delov Sejmov okusov so delavnice in interaktivna izobraževanja, ki jih za 

udeležence pripravljajo najboljši mojstri na različnih gastronomskih področjih. Na minulih sejmih so 

delavnice pokrivale široko kulinarično področje - od šole peke pice, slaščičarskih in pekarskih delavnic, 

izdelave različnih živil z uporabo profesionalne opreme, do priprave koktejlov, kave, piva in delavnic 

Latte Art & Barista. Večina delavnic je bilo popolnoma brezplačnih, zato se jih je lahko udeležil čisto 

vsak navdušenec nad kulinariko – profesionalno ali ljubiteljsko.  

 

DELAVNICE V MEŠANJU PIJAČ  

 

   

 

Člani Društva barmanov Slovenije, dobitniki prestižnih svetovnih priznanj, so udeležence popeljali v 

pester in raznobarvn svet mešanja barskih pijač. Pripravili so interaktivne delavnice na temo Trendy Gin 

koktajlov, koktajlov s penino in brezalkoholnih koktajlov.  

 

 

  



SLAŠČIČARSKE in PEKARSKE delavnice LA GANACHE 

 

    

Mojster francoskega slaščičarstva z diplomo vrhunske pariške mednarodne šole Gregoire Ferrandi – 

Naser Gashi je vodil brezplačne slaščičarske in pekarske delavnice La GANACHE. Na delavnicah je učil 

priprave macaronsov, torte Fraiser, čokoladnega souffle-ja, baguette in bombetk za hamburgerje.  

 

 

 

 

Delavnice PRIPRAVE SLADOLEDA in SLAŠČIC z MAKABO 

 

   

 

Udeležence je pričakal pester program slaščičarskih in sladolednih delavnic, ki so jih organizirali 

vrhunski mojstri. Lahko so izbirali med široko paleto delavnic pod okriljem priznane mednarodne 

univerze Carpigiani Gelato University iz Italije, ki je vodilna na področju umetnosti izdelave sladoleda. 



 

Udeleženci so pekli torte, jih glazirali, pa okraševali z bavarsko ali švicarsko kremo, se učili, kako iz 

enega samega testa narediti različne slaščice, mešali smutije in pripravljali sladolede. Makabo je vse dni 

sejma na degustacijo ponudil tudi 28 vrst sladoleda, sladoled v sladkem, toplem brijošu in sladoledne 

lučke po lastni izbiri – lučke so izdelali kar pred strankami.  

 

 

 

 

Delavnice LATTE ART-A  

 

   

 

Velika in pomembna novost na 13. Mednarodnih strokovnih Sejmih okusih so bile delavnice Latte Art-a, 

italijanske umetnosti risanja na kavino peno oziroma smetano, ki si vedno bolj utrjuje svoje (zasluženo) 

mesto v svetu kave. Delavnice WORLD LATTE ART GRADING SYSTEM je vodil oče Latte Art-a in 

ustanovitelj svetovno priznane licence Latte Art Grading System LUIGI LUPI, in dve uveljavljeni 

mojstrici Manuela Fensore in Carmen Clemente. 

 

Delavnice »Osnove Barista & Latte Art Grading System Slovenija« so vodili člani Topespresso team, ki 

so nastopili tudi v priljubljeni razvedrilni oddaji Slovenija ima talent, delavnice z naslovom »Vse, kar ste 

hoteli izvedeti o espresso kavi, pa niste imeli koga vprašati« pa je vodil Romeo Lambaša, Espresso 

mojster iz Hrvaške. 

 

 

 

 

 



Veliko navdušenja so požele tudi otroške delavnice Latte Art za bodoče bariste, ki jih je vodila 

Topespresso baristka in Latte Art trenerka Renata Kočevar.  

 

   

 

 

 

 

DELAVNICE PIVA in VODENE DEGUSTACIJE 

 

   

 

Mojstri pivovarji – Master Brewers iz Pivovarna Laško Union d.o.o. so za obiskovalce pripravili 

zanimive interaktivne delavnice. Vse dni sejma so potekale brezplačne Delavnice piva pod geslom »Fiel 

pivo«. Udeležence so podučili o načinih točenja piv – nemškem in belgijskem, in kaj se zgodi, če piva ne 

točimo pravilno. Pa vse o kozarcih, postopkih, korakih, hitrosti točenja, mehurčkih in načinu postrežbe.  

 

 

 



 

ŠOLA PICE  

 

   

 

Šola pice se je izvajala  pod vodstvom najboljših italijanskih mojstrov in svetovnih prvakov v sodelovanju 

s Sekcijo picopekov Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Učili so, kako narediti dobro testo, kaj 

vse še lahko naredimo iz čisto osnovnega testa, ... Pa kakšna je razlika med Romano, Napoletano in 

Classico. Udeleženci so prejeli tudi diplomo o sodelovanju, kar samo priča o strokovnosti Sejmov 

okusov.  

 

 

 

 

 

VEGANSKE IN BIO DELAVNICE 

 

Prvič so na Sejmih okusov čisto vse štiri dni potekale tudi veganske in bio delavnice, ki jih je organiziralo 

Slovensko vegansko društvo.  

Na njihovem razstavnem prostoru so lahko udeleženci prejeli informacije o veganstvu in o kuhinji brez 

sestavin živalskega izvora. Prav tako je bilo mogoče videti pripravo domačega rastlinskega mleka, 

degustirati sojin golaž in palačinke brez jajc. Udeležencem so predajali različne ideje, kako kuhati zdravo 

ter ostati prijazen do živali in planeta. 

 

 

 



GASTRONOMSKE DELAVNICE HORECA CENTRA 

 

    

Horeca Center – gospodarsko interesno združenje slovenskih proizvajalcev ter dobaviteljev profesionalne 

opreme za gostinstvo, slaščičarstvo, sladoledarstvo in pekarstvo, že vrsto let na Sejmih okusov organizira 

brezplačne gastronomske delavnice.  

 

Udeleženci so lahko obnovili, nadgradili ali pa se kar na novo naučili vse o izdelavi različnih živil z 

uporabo profesionalne opreme. Skupaj s kuharskimi mojstri so pripravljali rogljičke, mlečni sladoled, 

sadni sorbet, unikatne raviole, sveže testenine, slow in fast food. Veliko zanimanja so požele tudi 

delavnice rezanja ter seklanja po francosko in Sous vide kuhinja. 

 

 

 

 

TEKMOVANJA  

 

Vsako leto strokovnost in kvaliteto Sejmov okusov potrdijo tudi tekmovanja, na minulih sejmih so se 

udeleženci pomerili na petih različnih – umetnosti risanja na kavino peno Topespresso Latte Art, izdelavi 

sladoleda, mešanju barskih pijač, peki pice Najpicopek Slovenije in izboru Pivo leta.  

  



TOPESPRESSO LATTE ART 

 

    

 

Na prvem državnem prvenstvu Topespresso Latte Art Grading System so se pomerili vsi kvalificirani 

BARISTI LATTE ART-a iz Slovenije, ki imajo zelen, rdeč ali črn lonček Latte Art Grading System 

Slovenija. 

Zmagovalec je prvič v zgodovini Slovenije nastopil na svetovnem prvenstvu Latte Art Grading System na 

COFFEE Festivalu 2019, v Milanu.  

 

ZMAGOVALCI 1. DRŽAVNEGA PRVENSTVA TOPESPRESSO LATTE ART GRADING 

SYSTEM SLOVENIA 2019: 

ZELENI lonček: 

1. mesto: Nejc Knez 

2. mesto: Kosta Kocev 

3. mesto: Žerak Jani 

RDEČI lonček: 

1. mesto: Sandi Dajnko 

2. mesto: Željko Karan 

3. mesto: Eva Bogdan 

ČRNI lonček: 

1. mesto: Renata Kočevar 

2. mesto: Tjaša Rogelj 

3. mesto: Blaž Zakšek 

 

 

 



PIVO LETA 

 

   

 

Na podlagi strokovnih ocen poznavalcev piva se je izvedlo kredibilno ocenjevanje slovenskih butičnih piv 

in tako določilo imetnika »GASTexpo PIVO LETA«. To je postalo pivo Dark, temni lager, ajdovske 

pivovarne Castra.  

Tekmovanja so se lahko udeležile tako domače kot tudi tuje pivovarne. Pomerile so se v treh razpisanih 

kategorijah – SVETLO, TEMNO in KISLO pivo. Ocenjevanje je potekalo po svetovno priznani metodi 

BJCP, kjer se ocenjuje videz, aroma, okus, tekstura in splošni vtis.  

 

Rezultati izbora GASTexpo PIVO LETA 2019:  

1. MESTO:  

DARK, temni lager 

Castra pivovarna, d.o.o., 

2. MESTO: 

BALTIC STATE OF MIND, baltic porter 

Omniwar Brewery 

3. MESTO 

QUADRUPEL, belgian 

Pivovarna LOO-BLAH-NAH, Alvita d.o.o. 

 

Zmagovalci so poleg plakete prejeli tudi posebno darilo medijskega sponzorja dogodka revije Pet zvezdic 

– objavo oziroma predstavitev vseh treh najboljših piv in pivovarn v reviji.  

 

 



NAJPICOPEK SLOVENIJE 

 

    

Že sedmič zapored so se na sejmih zbrali tudi najboljši domači in tuji picopeki, ki so se potegovali za 

naziv »Najpicopek Slovenije«. Tekmovanje je bilo izjemno atraktivno, saj je imel vsak picopek samo 20 

minut časa, da je pripravil, spekel in predstavil dve pici. Testo za pici so tekmovalci prinesli s seboj.  

Izbran okus prve pice je bil Margherita, drugo pico pa si je lahko picopek zamislil po svoje, seveda z 

uporabo samo živil, ki so mu bila na voljo na tekmovalnem mestu.  

 

Zmagovalci izbora GASTexpo NAJ PICOPEK SLOVENIJE 2019: 

1. MESTO: 

David Gavranič – 338,00 točk 

2. MESTO: 

Boštjan Križan – 302,5 točk 

3. MESTO 

Erika Mahnič – 298,2 točk 

 

 

 

 

  



MEŠANJE BARSKIH PIJAČ 

 

    

 

Na 13. Mednarodnih strokovnih Sejmih okusov je potekalo tudi Državno prvenstvo v pripravi koktajlov – 

brezalkoholni koktajli in Državno prvenstvo v pripravi koktajlov – fancy drink. Tekmovanj so se udeležili 

barmani, ki so se želeli predstaviti s svojim lastnim avtorskim receptom priprave koktajla.  

 

Zmagovalci tekmovanj v mešanju barskih pijač GASTexpo:  

3. Državno prvenstvo v MEŠANJU BARSKIH PIJAČ – brezalkoholni koktajli 

1. MESTO: 

Anže Šmid 

2. MESTO: 

Draga Tepeš 

3. MESTO: 

Rok Dobnikar 

 

2. Državno prvenstvo v MEŠANJU BARSKIH PIJAČ – fancy drink 

1. MESTO: 

Draga Tepeš 

2. MESTO: 

Aleksander Stoykov 

3. MESTO: 

David Kaloh 

 


