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AASTA KOKARAAMAT 2019 

OSAVÕTUTINGIMUSED 
 

15. korda kuulutab Profexpo OÜ koostöös Eesti Kirjastuse Liiduga välja raamatukonkursi 

– „Aasta kokaraamat“. Korraldajate sooviks on läbi konkursi juhtida tähelepanu 

kodumaisele kokandusalasele ja ka laiemalt toidukultuurialasele kirjandusele, tunnustada 

autoreid ja kirjastajaid. Konkurss on avatud ka samasisulistele tõlkeraamatutele, et 

toetada väljaandjaid ning loodame, et viieteistaastase tegutsemisega oleme andnud oma 

panuse eestikeelse kokaraamatu traditsioonide arendusse. Tallinna Toidumessi raames 

toimuv konkurss „Aasta kokaraamat 2019“ ootab osalema kõiki Eesti kirjastusi ning 

autoreid. 

 

Konkursi reglement 

 

1. Konkursile võib esitada Eestis välja antud eestikeelseid kokaraamatuid, mis on 

ilmunud ajavahemikul 1. oktoober 2018 kuni 30. september 2019. Võistlusele 

esitavate raamatute hulk ei ole kirjastuse kohta piiratud. 

2. Registreerimise tähtaeg on 9. oktoober 2019. 

3. Konkursil osalemiseks tuleb osalejal: 

• saata registreerimisleht aadressile: Profexpo OÜ Ahtri 12, 10151 Tallinn või e-

postiga Kennet.Sarv@profexpo.ee; 

• esitada kaks eksemplari konkursil osalevast raamatust ülaltoodud aadressile: 

• edastada võistlusel osalevate raamatute kaanepildid (ai, pdf, vms); 

• tasuda osalemistasu vastavalt Profexpo esitatud arvele. 

4. Konkursi „Aasta kokaraamat 2019“ osalemistasu on 25 eurot iga esitatud raamatu 

eest (lisandub käibemaks 20%). 

5. Žürii koosseisu kuuluvad esindajad Eesti Kirjastuste Liidust, Eesti Peakokkade 

Ühendusest, Profexpo OÜ-st ja erialasest ajakirjandusest. Žüriisse kuulub kuni üheksa 

liiget. Žürii valib endi seast esimehe ja lepib omavahel kokku töö kodukorra. 

6. Žürii hindab raamatu sisu, kujundust, kasutatavust ja trükise kvaliteeti. Muuhulgas 

valitakse igast finaali jõudnud kokaraamatust välja juhuslik retsept ning 

valmistatakse roog degusteerimiseks. Toidud valmistavad erialase ametikooli õppurid. 

7. Hindamine toimub salajase hääletamise teel ja punktide jaotust ei avalikustata. 

8. Konkursi lõpptulemused saavad teatavaks messi avatseremoonial 23.10.2019 kell 

12:00. 

9. „Aasta kokaraamat 2019“ tiitel omistatakse finaalis enim punkte kogunud Eesti 

algupärandile. Võitnud raamatu autor ja kirjastaja saavad diplomi. Korraldajate poolt 

on välja pandud konkursi võitu tähistav erikujundusega märgis raamatute 

tähistamiseks. Lisaks on võiduraamatu väljapanek Apollo ja Rahva Raamatu poodides 

üle Eesti. 

10. Parim tõlkeraamat märgitakse ära diplomiga. Žüriil, korraldajatel ja võistluse 

toetajatel on õigus välja anda eriauhindu. 

11. Profexpo OÜ korraldab osavõtnud raamatutest messi raames näituse. Trükimeedias 

tuuakse välja võistluse tulemused. Ülevaade võistlustest on kättesaadav korraldaja 

kodulehelt: www.tallinnfoodfair.ee ja www.estbook.com. 
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12. Konkursile laekunud raamatud kingitakse peale hindamise lõppu Eesti 

toitlustuseeriala õpetavatele ametikoolidele. 

13. Korraldustoimkonnal on õigus teha muudatusi käesolevasse reglementi. 

 

 

Korraldajad 

Profexpo OÜ 

Eesti Kirjastuste Liit 

 

 

Toetajad 

Apollo Kauplused OÜ 

Rahva Raamat AS 

 

 

Info võistluse kohta 

Kennet Sarv, Profexpo OÜ 

Tel 626 1347; 527 1095, Kennet.Sarv@profexpo.ee, www.tallinnfoodfair.ee 

Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, 

Tel 644 9866; 506 7423, kirjastusteliit@eki.ee 

 


