
 

 

 

„Läänemaa parim šokolaaditort 2022”  

konkursi statuut  

 

  

 

Konkurss „Läänemaa parim šokolaaditort 2022” toimub Läänemaa Šokolaadifestivali 

raames 7. mail Haapsalu Kuursaalis.  

  

Konkursi korraldaja: SA Läänemaa koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega  

  

Konkursi eesmärk:   

Toetada ja arendada kohalikku toidutootmist ning propageerida naturaalsete 

toiduainete kasutamist.   

Selgitada välja Läänemaa parim šokolaaditort.   
  

Tortide esitamine:  

Tordi saab konkursile esitada tordi valmistanud juriidiline isik, kondiitrina töötav eraisik 

või eraisikust kodukondiiter (hobikokk või koduperenaine).  

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet (vt lisa 1).   

Ankeedi leiab ka veebilehelt www.visithaapsalu.com/laanemaa-sokolaadifestival/  

  

Iga ettevõte/eraisik saab esitada 1 (ühe) tordi.  

  

Esitamise kriteeriumid:  

• Tort peab olema šokolaaditort ehk šokolaadi sisaldus tordis peab olema 

selgelt tuntav  

• Kasutada võib valget, roosat, tumedat ja piimašokolaadi  

• Tordi tegemisel on kasutatud naturaalseid tooraineid  

• Tordi kaal on 1- 1,5 kg  

• Tort tuleb esitada alusel, mis on serveerimiseks sobilik  

 

  



Tortide esitamise tähtaeg:   

Tordi ankeet koos fotoga tuleb esitada hiljemalt 22. aprilliks 2022 e-kirjaga aadressile 

festival@laanemaa.ee, e-kirja peakirjaks palume märkida: „Läänemaa parim 

šokolaaditort 2022“ konkurss.   

  

Hindamine:   

Torte hindab viieliikmeline zürii, mis koosneb kahest toitlustusvaldkonna eksperdist, 

toidukriitikust, HKHK esindajast ja SA Läänemaa esindajast.   

  

Žürii teeb esitatud ankeetide põhjal eelvaliku, konkursi lõppvooru pääseb 

maksimaalselt 10 torti.  

Lõppvooru pääsenud tort tuleb tuua 7.05.2022 ajavahemikus kell 12-12.30 Haapsalu 

Kuursaali   

„Läänemaa parim šokolaaditort 2022” valitakse Läänemaa šokolaadifestivali raames 
7. mail 2022, Haapsalu Kuursaalis.  

  

 Žürii võib otsustada konkursi korralduslikud eritingimused ja määrata eriauhindu 

(tiitlina).  

  

Torte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:  

1. Üldmulje, tehniline teostus (korrektsus)  

2. Maitse  

3. Aroom  

4. Tekstuur  

5. Kaunistamine  

6. Uudsus (üllatavate toorainete või nende kombinatsioonide kasutamine, eriliste 

tehnoloogiate kasutamine)   

7. Vastavus kriteeriumitele    

  

Väljakuulutamine ja autasustamine:   
Valitakse Läänemaa   

„Läänemaa parim šokolaaditort 2022“  

„Läänemaa parim šokolaaditort 2022“ – II koht  

„Läänemaa parim šokolaaditort 2022“ – III koht  

  

Auhinnalistele kohtadele tulnud tordid saavad vastava märgise, mida tordi esitaja saab 

edaspidi tordi juures kasutada.  

  

Tulemuste väljakuulutamine ja auhindade üleandmine toimub Läänemaa 

šokolaadifestivali raames 7. mail 2022.   

Konkursi tulemusi kajastatakse meedias.  
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