
 

 

Příloha B 

PROPOZICE - Junior Teatender Competition 

 
Název soutěže:  DILMAH TEA MIXOLOGY TEATENDER COMPETITION 
 
Pořadatel soutěže: Česká barmanská asociace 
 
Garant soutěže: Jan Zlámaný, tel.: + 420 606 906 011, zlamany@cbanet.cz 
 
Datum:   25. 10. 2022 
 
Místo konání:  Vzdělávací centrum ABZAC, Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno 
 
Registrace přihlášek: do 10. 10. 2022 on-line na https://www.cbanet.cz/cba_souteze on-line registrace je 

podmínkou účasti na soutěži! Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem 
GDPR https://www.cbanet.cz/cba_gdpr  

 
Startovné: 500,- Kč hradí při registraci pouze soutěžící, který není členem JSC nebo plným 

členem CBA 
 
Účastnický poplatek: 850,- Kč soutěžící a 350,- Kč doprovod hradí pořadateli při registraci (náklady na 

soutěž a stravné). 
 
Zařazeno do:  hodnocení „Teatender roku 2022“          
   do výběru pro Zvláštní cenu Mattoni                                    
        

Zadání soutěže: Mixologie - soutěžící připraví alkoholický míchaný nápoj kategorie Long drink, 
který bude na bázi čajového elixíru.  

 
1. Soutěžící připravuje 3 porce dle vlastní receptury 

2. Soutěžící je povinen použít čajový základ z portfolia společnosti DILMAH 
(viz příloha 1.) 

3. Čajový základ tvoří 30% objemu výsledného nápoje. 
4. Soutěžící je povinen použít min. 2cl produktu z portfolia partnera STOCK 

Plzeň – Božkov 

• Ron Pampero Anejo Especial nebo Ron Pampero Aniversario Re-
serva Exclusiva  

5. Porotci soutěže budou soutěžícímu po jeho vystoupení pokládat základní 
otázky z nápojové gastronomie.  

6. Servis včetně skla si každý soutěžící zajistí sám. 
 

                                       
Časový limit:  příprava pracovní plochy: 5 minut  
                                      soutěžní čas: 10 minut 
                                      úklid pracovní plochy: 5 minut 
                                 
Hlavní komisař CBA: Jan Zlámaný - tel: +420 606 906 011, honza.zlamany@gmail.com 

 
Pravidla soutěže: Soutěžící připravuje všechny soutěžní nápoje v časovém limitu 10 minut. 

Po celou dobu přípravy komunikuje s tříčlennou komisí, která hodnotí techniku, 
jakost a komunikativnost soutěžícího. 
Soutěžící dodrží měřený čas 5 minut na přípravu a 5 minut na úklid pracovní 
plochy. 
 

                                V případě užití sirupů nebo pyré jsou povoleny jen produkty Monin, v případě  

                                      domácí suroviny musí být sirup Monin použit jako stabilizátor chuti nebo barvy.  
 
 
 
 
Druh koktejlu:   Fancy cocktail max 44cl 
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                                      Koktejl musí být tvořen max. 4 složkami, přičemž je nutno dbát, aby výsledná chuť      
                                      vyzdvihla, či zajímavě obohatila bázi, tedy přesněji čajový základ. 
 
                                    
Hodnocení soutěže: Dle platných pravidel JTC 2022 umístěné na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot jsou 

konečná. Případný protest je možné podat hlavního komisaře, výhradně však v 
místě a dni konaní soutěže. 

 
Harmonogram: 07:30 – 08:30  Registrace soutěžících a losování 
 09:00 – 09:20  Rozprava s komisaři 
 09:30   Slavnostní zahájení soutěže  
 17:00  Vyhlášení výsledků  
 
 
 
Portfolio partnera soutěže 
 

Suroviny pro přípravu soutěžní receptury 
 
Název společnosti partnera: DILMAH 

 
Zadání partnera 
 
Vytvořte okouzlující drink se snadnou přípravou a nápaditým vzhledem s užitím ELIXÍRU. 
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Objednávejte zde: 

http://www.espressobar.cz/produkty/caje-dilmah/ 
 
Školám nabízíme VO cenu po zadání hesla 
CZECH TEATENDERS. 
V prodejnách, bohužel tento nákup garantovat nelze. 
 
Kontakt na zákaznické oddělení:  

- espresso@leros.cz / premysl.neuman@leros.cz  
- 4 druhy Dilmah Elixir of Ceylon Tea níže  
- Garantovaná cena včetně dopravného  

 
 

SK 
Reg. 
číslo 

Název 1 Č. výkresu 
zvýhodněná prodejní 

cena bez Dph / ks  

DGA D-45050 Dilmah ELIXIR Černý čaj s citrónem & limetkou 1l 1l/6 v kartonu 339,00 Kč 

DGA D-45043 Dilmah ELIXIR Černý čaj s mangem 1l 1l/6 v kartonu 339,00 Kč 

DGA D-45054 Dilmah ELIXIR Zelený čaj 1l 1l/6 v kartonu 339,00 Kč 

DGA D-45052 Dilmah ELIXIR Zelený čaj s jasmínem 1l 1l/6 v kartonu 339,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici, pokud budou uvedené 
v přihlášce a zaslané v řádném termínu: 
 
STOCK Plzeň Božkov: 
Ron Pampero Anejo Especial, Ron Pampero Ani-Versario Reserva Exclusiva 
 
Monin: 
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete zde. Všechny produkty uvedené v přihlášce a odeslané v 
řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.  
 
Karlovarské minerální vody, a.s. 
Mattoni GRAND perlivá 0.33l sklo 
Mattoni GRAND jemně perlivá 0.33l sklo 
Mattoni GRAND neperlivá 0.33l sklo 
  
  
Schweppes: 
SCHWEPPES Indian tonic  
SCHWEPPES Bitter Lemon  
SCHWEPPES Ginger Ale  
SCHWEPPES Premium mixers tonic & hibiscus  
SCHWEPPES Premium mixers tonic & touch of lemon 
SCHWEPPES Premium mixers ginger beer & chili 
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