P R A V I L N I K 14
Tekmovanje v mešanju pijač
Tekmovanje je strokovnega pomena in je namenjeno tudi izobraževanju barmanov in delavcev
v gostinstvu.
Sestavljeno je iz dveh delov. Tekmovalec mora v
1.delu:
- napisati izžreban recept za koktajl,
- pripraviti mešano barsko pijačo za 2 osebi po receptu, ki ga izžreba (čas za pripravo je
7 minut)
- pisni del (test)
Ocenjuje se pravilnost recepture, strokovnost pri pripravi mešane barske pijače in pravilnost na
odgovorjena strokovna vprašanja. Vse pijače in dodatke za pripravo mešanih barskih pijač
zagotovi organizator.
Tekmovalec za pripravo koktajla uporablja svoj inventar (razen električnega mešalnika).
Strokovna vprašanja bodo iz knjige Mešanje pijač za poznavalce in ljubitelje, Koktajli in Pisani
svet koktajlov;
in v
2.delu:

- PRIPRAVITI FANTAZIJSKO PIJAČO – FANCY DRINK
po lastnem receptu za 4 osebe:
1. Pripraviti Fantazijsko pijačo za štiri (4) osebe, čas za pripravo je sedem (7) minut;
2. Tekmovalec ima pred pričetkom priprave koktajla na razpolago eno (1) minuto časa da
predstavi in opiše svojo kreacijo (zakaj se je zato odločil, kaj ga je spodbudilo k temu, zgodba…)
3. Uporabiti mora najmanj 1 proizvod FABBRI - Mixybar sirupi ali Mixyfruit – koncentrirani sadni
pireji.
Generalni uvoznik podjetje ARTS SLADICE, d.o.o., Kersnikova ulica 10, 1241 Kamnik.
Kontaktni podatki:
Gsm: 051 223 039 (Suzana Horvatič)
Gsm: 040 472 477 (Žiga Jemec)
E-mail: info@artss.si
Splet: http://artss.si/ponudba/surovine-za-koktajle-in-ostale-napitke/

Recept mora s prijavnico poslati organizatorju.
1. Recept mora biti izviren, napisan v merski enoti cl (0,5 cl, 1,0 cl, 1,5 cl, …);
2. Recept mora vsebovati mora najmanj dve (2) in največ šest (6) sestavin;
3. Recept NE SME vsebovati:
▪ Doma pripravljene sestavine;
▪ Sladoleda;
4. Dekoracija - okraski se pripravijo v pripravljalnici, čas za pripravo je 15 minut in se šteje k
strokovni pripravi mešane barske pijače.
5.Organizator poskrbi za led in slamice;
6.Tekmovalec si vse ostale pijače in dodatke za pripravo mešane barske pijače preskrbi sam,
vključno s kozarci;
Za pripravo lastne kreacije tekmovalec uporablja svoj barmanski inventar in pribor.
Strokovna komisija bo v prvem delu tekmovanja ocenjevala:
1. pravilnost recepture
2. strokovnost v pripravi mešane pijače
3. pravilnost testnih odgovorov;
V drugem delu tekmovanja pa bo komisija ocenjevala:
1. videz mešane barske pijače
2. aromo mešane barske pijače
3. okus mešane barske pijače
4. predstavitev lastne kreacije (1 minuta)
Pri pripravi lastne kreacije mora tekmovalec upoštevati tekmovalna pravila.
Tekmovalci morajo nastopiti v uniformi organizacije-ustanove, lokala katerega zastopa.
Vrstni red nastopa bo izžreban pred pričetkom tekmovanja.

Ocenjevalni kriteriji:
• priznanje za sodelovanje do 69 točk
• bronasto priznanje za sodelovanje, če doseže 70 - 79 možnih točk;
• srebrno priznanje za sodelovanje, če doseže 80 - 89 možnih točk in
• zlato priznanje za sodelovanje, če doseže 90 -100 možnih točk
V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk razglasijo in podelijo bronasta,
srebrna in zlata medalja za osvojeno mesto.
Vodja tekmovanja: Aleš OGRIN
GSM: 041 419 566
E-mail: ales.ogrin@siol.net
ROK PRIJAVE : 5. september 2018
Prijavo na tekmovanje oddate na e-prijavo
dodatna vprašanja: srecko.koklic@tgzs.si

