PROPOZICE - Professional Cocktail Competition
Název soutěže:

JOHNNIE WALKER RED RYE FINISH CUP – CZECH MIXOLOGIST CUP
pořádaná při příležitosti výstavy Top Gastro & Hotel 2018

Pořadatel soutěže:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Petr Mitlehner, mobil +420 777 336 282, mitlehner@cbanet.cz

Datum:

17.2.2018, čas bude upřesněn každému soutěžícímu emailem

Místo konání:

Výstaviště Praha – Holešovice, Výstaviště 67, 17000 Praha 7 - Bubeneč

Registrace přihlášek:

do 5.2.2018 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.

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2018“
pohárů značek Stock, Monin, Coca-Cola a výběru Zvláštní ceny Mattoni

Kategorie nápoje:

Old Fashion Cocktail
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl Johnnie Walker Red Rye Finish
2. ostatní suroviny jsou bez omezení
3. celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci nápoje.
4. bude kladen důraz na splnění kategorie drinku uvedeného v zadání
5. soutěžní koktejl musí být snadno a rychle zhotovitelný v barovém prostředí
6. maximální obsah soutěžního koktejlu je 10 cl

Povinné složky nápoje: 1. v případě užití průmyslově vyrobených sirupů, které má v portfoliu společnost
MONIN, tak jsou přípustné pouze jejich produkty. Pokud sirup, který používá
soutěžící společnost nenabízí, je možné tuto surovinu použít.
2. v případě užití příchutě některé z průmyslově vyráběných ochucených nealko
společnosti Coca-Cola, jsou přípustné pouze produkty společnosti Coca-Cola. Pokud
soutěžící používá příchuť, kterou společnost Coca-Cola nenabízí, je možné tuto
surovinu použít, ale soutěžící si ji zajistí sám.
3. v případě užití minerálních, nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky
společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.
Doplňující informace:

1. každý soutěžící bude mít po celou dobu soutěžního vystoupení hlavový mikrofon pro
komentování přípravy koktejlů a možnou komunikaci s komisaři.
2. každý soutěžící dostane minimálně jednu otázku týkající se připravovaných koktejlů
3. V případě dodání přihlášky a opravy receptury po termínu uzávěrky, pořadatel
negarantuje žádné suroviny.

Počet porcí:

4

Časový limit:

12 minut

Suroviny:

organizátor soutěže zajišťuje povinnou složku Johnnie Walker Red Rye Finish, sirupy Monin,
a v případě použití i produkty Coca-Cola a Mattoni dle zaslané receptury. (uvedené v příloze
1.) V případě registrace po termínu, pořadatel negarantuje žádné suroviny, ani bázi. Soutěžící
je povinen si vše zajistit sám.

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka, tříšť

Sklo:

Veškerý servis vlastní (sklenice na servis drinku, nádoba, ve které bude podáván drink)
včetně dalších doplňků atd.)
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Receptura:

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

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel PCC 2018, rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné
podat u ředitele soutěže, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Hlavní komisař CBA:

Petr Mitlehner, mobil +420 777 336 282, mitlehner@cbanet.cz

Ceny:

1. – 3. místo pohár CBA, hodnotné věcné ceny
drobné ceny pro všechny účastníky soutěže

Časový harmonogram: bude upřesněn každému účastníkovi emailem
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Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
STOCK Plzeň-Božkov:
Johnnie Walker Red Rye Finish
Mattoni:
Mattoni Grand Perlivá
Coca-Cola:
Cappy pomeranč 100% 0,2 sklo
Cappy ananas 100% 0,2 sklo
Cappy meruňka 26% 0,2 sklo

Cappy grep 55% 0,2 sklo
Cappy jahoda 35% 0,2 sklo
Cappy hruška 33% 0,2 sklo

V případě použití jiného produktu z portfolia společnosti Coca-Cola, si soutěžící zajišťuje sám.
Seznam portfolia naleznete na http://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/portfolio-cc.jpg
Monin:
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete https://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/monin_portfolio_2018.jpg.
Všechny druhy uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.

Česká barmanská asociace
Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz

member of International Bartenders Association
Stránka 3 z 3

