PRAVILNIK 12 /13

TEKMOVANJE V MEŠANJU PIJAČ
Tekmovanje je sestavljeno je iz dveh delov. Tekmovalec mora v:
1. delu:
- napisati izžreban recept za koktajl iz nabora koktajlov (priloga k pravilniku)
- 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 odgovorov
na pisnem test (10 strokovnih vprašanj zaprtega tipa). 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 knjig Mešanje pijač za poznavalce in ljubitelje, Koktajli in Pisani svet
koktajlov;

2.delu:
PRIPRAVITI GIN FANTAZIJSKO PIJAČO – GIN FANCY DRINK na osnovi GIN-a slovenskih proizvajalcev
po lastnem receptu za 4 osebe:
1. Pripraviti Fantazijsko pijačo na osnovi Gin-a, enega izmed slovenskih proizvajalcev, za štiri (4) osebe,
čas za pripravo je (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. Recept mora s prijavnico poslati organizatorju, oz. jo tekmovalec pred pristopom na tekmovanje odda
vodji tekmovanja.
4. Recept mora biti izviren, napisan v merski enoti cl (0,5 cl, 1,0 cl, 1,5 cl, …);
5. Recept mora vsebovati najmanj tri (3) centilitre Gina-a;
6. Za ostale sestavine: ni omejitev glede števila;
7. Specifikacija doma pripravljene sestavine: Uporaba alkohola v domačih sestavinah ne sme presegati
10%. Recept za domačo sestavino mora biti podrobno opisan in predložen skupaj z receptom. V
receptu se lahko uporabi največ 3,0 cl domače sestavine.
8. Uporaba ognja ni dovoljena, razen gorilnika za karameliziranje;
9. Uporabiti lastne – svoje kozarce (dovoljeni so le stekleni kozarci);
10. Dekoracija - okraski se pripravijo v pripravljalnici, čas za pripravo je 15 minut in se šteje k strokovni
pripravi mešane barske pijače.
11. Organizator da na razpolago Monologue gin, Limbay gin, led in slamice;
12. Vse ostale pijače in dodatke za pripravo lastne kreacije, si tekmovalec zagotovi sam.
Za pripravo lastne kreacije tekmovalec uporablja svoj/lasten 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

Kriteriji ocenjevanja:
glede na število doseženih točk se razglasijo in podelijo priznanja:
00,00 – 59,99 – POTRDILO ZA SODELOVANJE
60,00 – 69,99 – PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
70,00 – 79,99 – BRONASTO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
80,00 – 89,99 – SREBRNO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
90,00 – 100,00 - ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
Glede na doseženo število točk, se najboljšim trem tekmovalcem podelijo še bronasta, srebrna in zlata
medalja.
Na dan tekmovanja bo vodja tekmovanja na razpolago za komentarje izdelkov pri razstavnih mizah od 12.
do 14. ure.
Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da na predloga vodje tekmovanja tekmovalca izključi, če ne
bo upošteval pravil tekmovanja.

Obrazec za tekmovanje v mešanju barskih pijač tekmovalec odda vodji tekmovanja pred pričetkom
tekmovanja.

ROK PRIJAVE : torek, 24. september 2021
Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice: http://eprijava-gtz.plior.si
Za vsa dodatna vprašanja vezana organizacijo in izvedbo tekmovanja se obrnite na:
Srečko KOKLIČ (vodja projekta) srecko.koklic@tgzs.si, 051 273 000
Na tekmovalnem mestu (pred in med tekmovanjem) se obrnite na:
Aleš OGRIN (vodja tekmovanja) ales.ogrin@siol.net, 041 419 566

OBRAZEC ZA TEKMOVANJE V MEŠANJU BARSKIH PIJAČ
Ime in priimek
(Name and surname)
Podjetje (Company):
Kontakt:

Tel:

E-mail

Ime koktajla (Coctail name)
Količina/Quantity (cl)

Sestavine / Ingredients

Podjetje / Firma Co.

Okrasitev upoštevajoč kot sestavino:
Garnish (consideras ingredient):
Dekoracija (Decoration):
Priprava (Preparation):

Gostov kozarec
(Build)

Datum (Date):

Mixing glass

Ročni mešalnik

El. mešalnik (blender)

(shaker)

Podpis tekmovalca (Signature of the competitor):

