PROPOZICE SOUTĚŽE

MŮJ FERNET STOCK
BAVORÁK 2019

BARMANSKÁ SOUTĚŽ
VEZMI BAVORÁK DO SVÝCH RUKOU

FERNET STOCK ORIGINAL
NEBO FERNET STOCK CITRUS,
TONIC, PLÁTEK CITRONU, LED
Pořadatel soutěže:
Stock Plzeň – Božkov
Garantem soutěže je Česká
Barmanská Asociace

www.pijsrozumem.cz

1. ZADÁNÍ

• Soutěž je pořádána pod patronátem spol. Stock Plzeň-Božkov
• Soutěž je vedena v CZECH BARTENDERS LEAGUE
• MŮJ FERNET STOCK BAVORÁK je inspirativní soutěž, kde jde o to, vzít „Bavorák“
do vlastních rukou
• JAK DNES VIDÍM BAVORÁK JÁ? JAK VYPADÁ BAVORÁK V MÉM PODÁNÍ ;-)
• Bavorák je míchaný alkoholický nápoj s použitím min. 3 cl Fernet Stock Original
nebo Fernet Stock Citrus jako hlavní bázi

2. PODMÍNKY REGISTRACE SOUTĚŽNÍHO DRINKU

• Do 26. 5. 2019 - registrace cocktailu na stránkách CBA
Cocktail:
– cocktail musí splňovat formu Highbals drinks
– musí obsahovat minimálně 3 cl FERNET STOCK ORIGINAL nebo FERNET STOCK CITRUS
– složen musí být maximálně ze 3 složek při přípravě - hlavní báze, modifikátor,
další ingredience (ozdoba se nepočítá jako ingredience)
– každá složka se může skládat z více podsložek (např.: cordial, sirup, fresh, clarifikace…)
– při registraci soutěžního drinku je třeba uvést kvalitní fotografii drinku,
recepturu s postupem přípravy, název baru, ve kterém pracuješ a své motto
3. PODMÍNKY PRŮBĚHU SOUTĚŽE
• 14. 5. až 26. 5. - registrace soutěžního drinku https://www.cbanet.cz/cba_souteze
• 27. 5. až 9. 6. - prodej registrovaného drinku ve svém baru
• listing v baru Fernet Stock Original a Fernet Stock Citrus
• prezentace drinku buď na menu, tabuli, zrcadle…
• minimálně 1 promo post na sociálních sitích pod #mujbavorak2019
• zástupci Stock Plzeň-Božkov navštíví v průběhu každý bar (bar i barman
budou obeznámeni s návštěvou)

4. FINÁLE

• Botanická zahrada Praha Troja
• časový harmonogram bude upřesněn
• 1. 6. porota ohlásí 10 finalistů, kteří vymyšlený drink odprezentují ve finále
• každý barman připraví 3 porce
• na přípravu bude mít 10 min
• pořadatel se zavazuje, že zajistí:
– led a ledovou tříšť
– bar pro přípravu míchaných drinků

BODOVÁNÍ CBA CZECH BARTENDERS LEAGUE
5 b za přihlášení do soutěže a účast na workshopu v Prádle
5 b za odeslání receptury do soutěže a splnění podmínek průběhu soutěže
1 – 5 b za umístění ve finále

