PROPOZICE - Junior Mistr kávy®
Název soutěže:

II. ročník DŽEZVA/IBRIK CUP 2017

Pořadatel soutěže:

Orient coffee – Plzeň

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Tomáš Zahradil tel: 602 555 785, zahradil@cbanet.cz

Ředitel soutěže

Goran Jozič, tel.: 731 166 768, goran@orientcoffee.com

Datum:

14.11. 2017

Místo konání:

Kavárna Orient Coffee, Náměstí Republiky 135/21,301 00 Plzeň

Registrace přihlášek:

do 7.11.2017 on-line na www.cbanet.cz
on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!

Startovné:

300,- platí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC.

Účastnický poplatek:

200,- soutěžící, 200,-- doprovod

DEFINICE

„Káva v džezvě“
▪
▪
▪

Kategorie nápojů:
Povinné složky
volného nápoje:

nápoj připraven v nádobě džezva/ibrik
džezva ibrik je nádoba kulatého tvaru s rukojetí, které se zužuje směrem k otvoru.
příprava nápojů bude pouze v 10 cl džezvě následujícím způsobem.
 6-9 gramů velmi jemně mleté kávy vložené do džezvy zalité studenou vodou
takovým způsobem, aby byl nápoj třikrát přiveden ke vzkypění.
2x káva v džezvě, pouze káva a voda
2x volný nápoj






připravený z kávy v džezvě nebo přímo v džezvě
Obsah volného nápoje je max. 180 ml.
Nápoj bude nealkoholický
Další ingredience musí soutěžící použít z portfolia partnerů Mistr kávy®
(např. smetana pouze zn.Tatra)
V případě, že zvolená ingredience není v portfoliu žádného z partnerů,je
možné ji použít.

Partner káva část „B“

Káva od Gorana nebo jiná partnerská káva

Šálky na kávu :

dodá pořadatel nebo vlastní

Šálky/sklo volný nápoj: vlastní
Led:

Led dodá pořadatel v provedení: kostka nebo kuželka

Receptura:

Receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář
v případě jejich zveřejnění.

Hlavní komisař soutěže: Tomáš Zahradil tel.: 602 555 785 zahradil@cbanet.cz
Pravidla:

Soutěžící se řídí platnými pravidly JMK 2017 umístěnými na www.cbanet.cz
a doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích.
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Hodnocení soutěže:

Dle platných pravidel Mistr Kávy 2017 umístěné na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot jsou
konečná. Případný protest je možné podat u hlavního komisaře soutěže, výhradně však v
místě a dni konání soutěže.

Ceny:

1. – 3. místo pohár CBA, hodnotné věcné ceny

Časový harmonogram:

9:30 – 9:45
9:45 – 9:50
9:50
10:00
17:00-18:00

Prezentace soutěžících a losování, zasedání hodnotící komise
Rozprava s komisaři
Slavnostní zahájení soutěže, představení soutěžících
Start prvních soutěžících
Vyhlášení výsledků

Informace k soutěži: Goran Jozič, tel.: 731 166 768, goran@orientcoffee.com
Technické
zabezpečení:

Seznam vybavení zajištěné organizátorem:
Technika části „A“ není součástí této soutěže
Technika části „B“
o elektrický vařič
o 50 gr jemně mleté kávy „Káva od Gorana“
o 4x servírovací sada
(džezva, lžička, cukřenka, sklenička na vodu, tácek, šálek)
soutěžící může použít i vlastní servis
o odklepávač na kávu
o koš na odpad
o el. přípojka pro zařízení, které si soutěžící přinese (mixér apod.)
o mléko, voda Mattoni pro porotu
Seznam vybavení zajištěné soutěžícím:
 baristickou váhu (min váživost na 1 desetinné místo)
 nerez konvičky
 čisté utěrky/hadry doporučujeme minimálně 10ks (nebo jednorázové ubrousky)
 soutěžící si může přinést džezvy i kávu pro volný nápoj
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Příloha č. 1 – Portfolio partnerů soutěže Mistr kávy
Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které bude soutěžícím k dispozici po online registraci:
Káva:
Cellini Caffé
Café Reserva
Café Majada

Veronia cafe
Caffé Milani
Piazzad´Oro- JDE

Mléko:
Tatra Mléko
Lascato 3,5%
Voda
Minerální voda
Mattoni
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