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Nejlepší koktejl světa na Mattoni Grand Drink v Praze
chutnal i celebritám.

První říjnový víkend Praha již podruhé přivítala Mattoni Grand Drink, nejstarší a nejvýznamnější
světovou soutěž profesionálních barmanů v přípravě nealkoholických koktejlů. Hlavní město se tak
stává tradiční kulisou pro klání nejlepších barmanů světa. Pořadatelé soutěže jej upřednostnili před
Budapeští, Krakovem, Rigou či Berlínem, v nichž se konaly předchozí ročníky.

Nejlepší nealkoholický koktejl světa pro nadcházející rok se jmenuje Strawberry Mattoni Forever.
Drink, který si přes výraznou chuť uchoval minimum kalorií, označila porota složená z prezidentů
národních barmanských asociací za vítěze letošního ročníku Mattoni Grand Drink 2009. Miro
Petrevcic ze Slovinska si tak odnesl šek na 10 000,-USD. Dalších 5000,-USD získala jeho mateřská
barmanská asociace. Na druhém místě skončil loňský vítěz Vasil Kolev z Bulharska, na místě třetím se
umístil pan Nicolas Everrard z Belgie.

Sladkou chuť vítězného jahodového koktejlu, navíc s vyváženým obsahem minerálů, ocenily při
slavnostním vyhlášení na Pražském Hradě i hvězdy. Chutnal Karlu Gottovi, modelce Simoně Krainové,
hvězdné Ester Janečkové, Ladislavu Špačkovi či jedné z nejlepších českých hereček Tatianě
Vilhelmové.

Světového finále Mattoni Grand Drink se zúčastnilo 30 profesionálních barmanů z celého světa.
Nechyběli reprezentanti evropských barmanských velmocí Itálie, Velké Británie ani vyslanec exotické
Arménie, či Brazílie.

O společnosti
Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Společnost založil v roce
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Pasquale. Karlovarské minerální vody v současné době vyváží minerální a pramenité vody do 20 zemí světa. Společnost se významně
podílí na kulturním, sportovním, ale i společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a
otázkou ekologie. Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění a
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„Minerální voda Mattoni je vybranou vodou světových barmanů a IBA-Mezinárodní barmanské
asociace. I tím stále vzrůstá její světová proslulost. Na to jsme velmi hrdí. Také vidíme, že nejnovější
trendy v míchání nápojů přesně odpovídají filozofii značky Mattoni, tedy zdravému životnímu stylu.
Navíc oblíbenost nealko koktejlů stoupá i v době krize“, uvedl při slavnostním vyhlášení Alessandro
Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

Soutěži předcházela vydařená koktejlová noc, určená všem milovníkům zábavy s čistou hlavou. Po
mimořádně úspěšné loňské premiéře se Mattoni Grand Night rozšířila i mimo Prahu. Účastnilo se jí
26 vybraných barů z celé republiky, které pro tuto příležitost připravily premiéry vlastních
originálních koktejlů. „Loni opravdu hrozilo, že –Mattoni už nebude-, ale nakonec jsme vše zvládli.
Letos byly receptury dle odborné poroty na absolutně světové špičce, a tak jsem opět viděli
kvalitativní posun vpřed,“ usmíval se Alessandro Pasquale.

Své zástupce vyslaly bary soutěžit do pražského kubu SaSaZu. O skvělou atmosféru se tu spolu
s americkým DJ Robbiem Rivierou, autorem desítek remixů pro Faithless, Madonnu a Boba Sinclaira
postarali i jejich osvěžující soutěžní koktejly. A osvěžení tanečníci skutečně potřebovali. Na Mattoni
Grand Night Party se vedle barmanů a soutěžících skvěle bavili i přední české celebrity opět v čele se
Simonou Krainovou, Zuzou Belohorcovou, Světlanou Zárubovou, Ivou Frulingovou, Gábinou
Partyšovou i stále úřadující Miss ČR Zuzanou Jandovou.

Zaslouženým vítězem Mattoni Grand Bar se dle verdiktů bedlivých porotců z Češké barmanské
asociace stal pardubický bar Patapuf s drinkem Sensation Patapuf s růžového grepu a Mattoni. Nejvíc
hlasů od veřejnosti dostal Mattoni Grand Bar drink Easy Mattoni Breeze z pražského baru Postel.

Nejlepší drink světa, vítěz Mattoni Grand Drink 2009
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