14. Mednarodni strokovni sejmi Okusov GASTexpo & Sladoled
Dve popolnoma novi Mednarodni tekmovanji v mešanju pijač
Gospodarsko razstavišče bo od srede, 29. januarja, pa vse do sobote, 1. februarja, gostilo že 14.
Mednarodne strokovne sejme Okusov, ki so se utrdili kot vodilni strokovni sejmi v regiji na HO-RE-CA
področju. Ponovno bodo ponudili širok vpogled v trende, dobre prakse in tehnološke inovacije v stroki. V
štirih dneh bodo na enem mestu združili osem HO-RE-CA področij - Gastronomija, Pijača, Kava,
Slaščičarstvo, Pekarstvo, Sladoled, Vino in Gostinsko – Hotelska oprema.
Po sledeh trendov in tehnoloških inovacij v letu 2020 z dvema novima tekmovanjema
Sejmi Okusov so v vseh teh letih utrdili v svoji vlogi – so nepogrešljiv člen v povezavi med zaposlenimi
in strokovnjaki v stroki, hkrati pa tudi zainteresirano strokovno javnostjo. Vztrajno sledijo napredku in
dajejo prostor tehnološkim inovacijam v stroki, v svojem bistvu pa ostajajo zvesti primarni vlogi sejma
kot medija – poudarjajo pomen in kvaliteto osebnega stika, ki odpira vrata v svet.
Po sledeh trendov in inovacij v letu 2020 bo šel tudi letošnji strokovni in razstavni program, s
poudarkom na ponudbi pijače. Z mojstri barmani Društva barmanov Slovenije in podjetjem Venka
Vojo pripravljamo širok in strokoven vpogled v svet mešanja pijač – od predstavitev trendov na
področju brezalkoholnih in alkoholnih koktejlov, opreme, do degustacij in tekmovanj. Delavnice bodo v
ospredje postavile gin, rum, cocalero in peneči eleksir, za vse priložnosti. Strokovni program bo
pospremila tudi predstavitev trendov na področju brezalkoholnih koktejlev. Svet mešanja pijač boste
lahko našli v dvorani A2, na razstavnem prostoru 85.
Na 14. Mednarodne strokovne sejme Okusov prihajata tudi dve popolnoma novi tekmovanji – ICC
VENKA VOJO – Brezalkoholni koktajl in ICC VENKA VOJO TROPHY 2020, ki bosta zagotovo
privlačila številne poglede. Brezalkoholne koktejle bodo tekmovalci pripravljali s posebnim
brezalkoholnim ginom in rumom – Ginish in Rumish, ki ju v Sloveniji še ni bilo. Alkoholni koktejli –
fancy drink, bodo zmešani z belim rumom, vodko, ginom ali zeliščnim likerjem – vsak tekmovalec bo
pripravil svoj avtorski recept.

Prihaja tudi posebno presenečenje – Mednarodni strokovni sejmi Okusov bodo dobili čisto svoj uradni
koktejl – ker se za 14. po vrsti to že spodobi. Kakšen bo, še ne vemo. Pravzaprav niti ne bomo vedeli do
uradnega začetka sejma, 29. januarja. Naši barmani recept skrbno skrivajo, zato že težko pričakujemo
prvi dan sejmov, ko bo skrivnost na posebnem dogodku tudi razkrita. Seveda bo na voljo tudi na
pokušino, a v omejeni količini, zato pohitite, da ne zamudite!

Od srede do sobote, od 10. ure do 19. ure
Strokovne sejme Okusov GASTexpo & Sladoled je mogoče obiskati od srede, 29. 1., do sobote, 1. 2.,
vsakič med 10. in 19. uro. Odrasli bodo za dnevno vstopnico odšteli 7,00 EUR, učenci, dijaki, študenti pa
5,00 EUR. Vsak obiskovalec sejmišča prejme brezplačno zloženko s seznamom razstavljavcev, načrtom
sejmišča in programom. Organizatorji obiskovalce vabijo, da si dnevni program dogajanja, obsežnejši
opis ponudbe razstavljavcev in druge koristne informacije za obisk sejmov ogledajo na njihovi spletni
strani https://www.gast.si/
Vsako leto gredo sejmi Okusov korak dalje v ponudbi, kvaliteti in strokovnosti, na prihajajočih pojdimo
skupaj!

