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Nyt etsitään juhlavuoden leivonnaista! 

Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa -hanke pistää pystyyn kakkukisan. 

Leipuriliiton järjestämän Suomi 100 v. leivonnaiskisan innoittamana etsitään nyt paikallisesti 

Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi leivottua kakkua. Kilpailu toteutetaan 

yhteistyössä kaupungin juhlavuositoimikunnan ja alan ammattilaisten kanssa. 

Haussa on pieni, 4 hengen kakku joka on helposti jaettavissa annospaloihin. Kilpailu on avoin kaikille 

vakkasuomalaisille leipomoille ja muille ravitsemisalan yrityksille. Tavoite on, että jo 31.12.2016 

ensimmäisessä juhlavuoden tilaisuudessa nautittaisiin voittajakakkua, siksi kilpailu eteneekin melko 

ripeästi.  

Kisaan pitää ilmoittautua mukaan 15.11. mennessä ja tuotteet arvioidaan tuomariston toimesta 

30.11.2016. Ilmoittautumiseen riittää halu olla mukana, silloin ei tarvita vielä tietoja 

kilpailutuotteesta.  

Kilpailu on tarkoitettu vakkasuomalaisille yrityksille, ja osallistuvalla yrityksellä tulee olla valmius 

toimittaa tuotetta juhlavuoden ajan.  

Ammattilaisotetta tuomaristoon tuovat mm. Aki Wahlman ja Jorma Haranen, juhlavuoden teemaan 

sopivuutta tarkastellaan paikallisesti juhlavuositoimikunnan toimesta. Kaiken kaikkiaan 

tuomaristoon kuuluu kuusi jäsentä. 

Lisää tietoja ja tarkemmat säännöt löytyvät Ukipolis Oy:n nettisivuilta ajankohtaista-palstalta, tai 

facebookissa osoitteesta www.facebook.com/uki400vkakku/. 

 



  

        

 

Uusikaupunki 400 vuotta kakkukilpailu 

1. Kilpailun tarkoitus ja periaatteet 

– Tarkoituksena on lanseerata Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 4 hengen kakku; 

tuote resepteineen, joka olisi voittajalta juhlavuoden ajan - ja miksei sen jälkeenkin – tilattavissa 

tilaisuuksissa tarjottavaksi sekä olisi myynnissä myös alueen kaupoissa sekä kahviloissa ja 

ravintoloissa. 

– Kilpailu on tarkoitettu vakkasuomalaisille leipomoille ja muille ravitsemisalan yrityksille, joilla on 

valmius yksin tai kumppaniverkoston avustuksella tehdä ja toimittaa tuotetta koko juhlavuoden ajan. 

– Kukin yritys voivat osallistua kilpailuun vain yhdellä reseptillä ja tuotteella. 

– Reseptit säilyvät osallistujayritysten omaisuutena, reseptistä arvioidaan teemanmukaisuuden 

kriteerin täyttyminen. 

 

 

2. Kilpailutuote 

– Kilpailutuote on Uusikaupunki 400 vuotta -kakku neljälle hengelle. 

– Kilpailutuotteessa tulee näkyä paikallisuus ja kotimaiset raaka-aineet sekä Uudenkaupungin 

juhlavuosi. 

– Kilpailutuote voi olla käsityönä tehty mutta sen on oltava muunnettavissa pienimuotoiseen 

sarjatuotantoon. 

 

3. Resepti 

– Kilpailijat laativat kakusta reseptin teko-ohjeineen. 

– Reseptistä tulee käydä ilmi myös raaka-aineiden alkuperä. Lisäksi tulee olla selvitys siitä, miten 

paikallisuus ja kotimaiset raaka-aineet tulevat esille tuotteessa. 

– Reseptistä on käytävä ilmi valmiin tuotteen kappalepaino. 

– Mahdollinen erityisruokavaliosopivuus on mainittava reseptissä. 

– Reseptin yhteydessä tulisi olla tuotteelle määriteltynä myös suuntaa-antava ohjevähittäishinta, 

joka huomioidaan arvioinnissa myös. 



  

        

 

4. Kilpailun eteneminen  

– Kilpailuun mukaan pääsy edellyttää ennakkoilmoittautumista. Vapaamuotoiset kilpailuun 

ilmoittautumiset pyydetään lähettämään 15.11.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

heidi.jaakkola@ukipolis.fi , sähköpostin aiheena ”Uki 400 v. kakkukisa”. Kirjepostilla 

ilmoittautuminen tulee lähettää osoitteeseen Ukipolis Oy / Heidi Jaakkola, Merilinnuntie 1, 23500 

Uusikaupunki. Kuoreen merkki ”Uki 400 v. kakkukisa” 

– Tuomariraati kokoontuu arvioimaan kilpailuun toimitetut tuotteet 30.11.2016. 

Ennakkoilmoittautuneille lähetetään tiedot tarkemmasta kilpailutuotteiden toimitusaikataulusta 

myöhemmin. 

– Puolueettomuuden takaamiseksi raati arvioi tuotteet ja niiden reseptit siten, että tuomaristolle ei 

paljasteta kilpailuun osallistuneiden yritysten nimiä, eikä myöskään raaka-aineiden tuotemerkkejä. 

– Tuomariraati kootaan sekä ruoka-alan ammattilaisista, että harrastelijoista. 

– Arvostelukriteereitä ovat: maku, ulkonäkö ja teemanmukaisuus eli paikallisuus ja kotimaiset raaka-

aineet sekä Uusikaupunki 400 vuotta -teema. Myös kakulle asetettu ohjevähittäishinta vaikuttaa 

jonkin verran valintaan, hinta ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ratkaisevin tekijä. 

–  Arviointitilaisuuteen tuodaan 5 kpl valmiita 4 hengen kakkuja maistettaviksi ja muutoin 

arvioitaviksi. Kilpailutuotteet toimitetaan sillä esillepanolla, jolla niitä on ajateltu myytäväksi. Ei 

muuta rekvisiittaa. 

– Voittaja julkistetaan heti arviointitilaisuuden jälkeen.  

Tiedustelut:  

Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa -hanke / Heidi Jaakkola, p. 044 7732212 tai 

heidi.jaakkola@ukipolis.fi  

Tietoja kilpailusta löytyy myös facebookissa osoitteessa www.facebook.com/uki400vkakku/ sekä 

Ukipolis Oy:n nettisivuilta osoitteessa www.ukipolis.fi. Kilpailusta on tiedotettu alan yrityksiin 

alueella myös sähköpostitse.  
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