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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
5οσ Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ Ελλθνικοφ Cocktail

Στα πλαίςια του 22ου Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Cocktail που κα διοργανωκεί
ςτθν 12θ HO.RE.CA, 10-13 Φεβρουαρίου 2017 ςτο Metropolitan Expo ςτο
αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ, κα διεξαχκεί ο 5οσ Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ Ελλθνικοφ
Cocktail.
Σκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι οι επαγγελματίεσ bartenders να δθμιουργιςουν και να
μασ παρουςιάςουν Cocktails που κα είναι φτιαγμζνα αποκλειςτικά και μόνο από
Ελλθνικά προϊόντα. Η κατθγορία των Cocktail που επιλζχκθκε είναι: Bartenders
Choice.
Ημερομθνίεσ διεξαγωγισ των προκριματικϊν γφρων :
Θεςςαλονίκθ: Τρίτθ 17 Ιανουαρίου 14:00 ςτο Εlectra Palace Hotel -Excelsior Bar(Πλατεία Αριςτοτζλουσ 9)
Ακινα: Πζμπτθ 19 Ιανουαρίου 14:00 ςτο Momix Bar (Kελεου 1 - Κεραμεικόσ)
Οι διαγωνιηόμενοι για τουσ προκριματικοφσ πρζπει να βρίςκονται ςτον χϊρο
διεξαγωγισ ςτισ 13:00.
Η θμζρα διεξαγωγισ του τελικοφ είναι θ Κυριακι 12/02/2017 από τισ 18.00 ζωσ τισ
20:00.
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςτον χϊρο ςτισ 17:00.
Στον διαγωνιςμό του Ελλθνικοφ Cocktail οι διαγωνιηόμενοι κα παρουςιάςουν μία
πρωτότυπθ ςυνταγι θ οποία κα αξιολογθκεί τόςο τεχνικά όςο και γευςτικά από
ζμπειρουσ κριτζσ και γευςιγνϊςτεσ.
Προχποκζςεισ Ειςόδου κοινοφ
Η ζκκεςθ HORECA είναι αποκλειςτικά μια εμπορικι ζκκεςθ. Η είςοδοσ επιτρζπεται
αυςτθρά μόνο ςε επαγγελματίεσ του κλάδου! Η πρόςκλθςθ που κρατάτε ςτα χζρια
ςασ ιςχφει μόνο για 2 άτομα. Κάκε επιπλζον άτομο κα πλθρϊνει ειςιτιριο
15 ευρϊ.
Απαγορεφεται αυςτθρά θ είςοδοσ ςε βρζφθ, μωρά ςε καρότςια και γενικά ςε
παιδιά
θλικίασ κάτω των 12 ετϊν. Δεν κα επιτραπεί θ είςοδοσ ςε μθ επαγγελματίεσ του
κλάδου, ακόμθ και αν φζρουν μαηί τουσ τθν πρόςκλθςθ αυτι. Όλοι οι
διαγωνιηόμενοι κα ζχουν εξαςφαλιςμζνθ τθν είςοδο τουσ ςτθν ζκκεςθ από τθν
οργανωτικι επιτροπι. Η ΕΜΕ κα ετοιμάςει μια λίςτα με τα ονόματα των
διαγωνιηομζνων, θ οποία κα βρίςκεται ςτθν είςοδο του Lobby 1 υπεφκυνθ για τθν
είςοδο κα είναι θ κα. Διμθτρα Ζλλθνα. Από τθν κεντρικι είςοδο τθσ ζκκεςθσ Lobby 4
υπεφκυνθ για τθν είςοδο κα είναι θ κα. Αλζκα Κακάβα

Η είςοδοσ επιτρζπεται μόνο ςτα άτομα των οποίων τα ονόματα ζχουν ςυμπεριλθφκεί
ςτισ λίςτεσ τθσ ΕΜΕ,και ςτα μζλθ επιδεικνφοντασ τθν κάρτα μζλουσ, και όχι ςε ςυνοδεία
τουσ π.χ. γονείσ, φίλουσ κ.λπ. Στθ ςυνζχεια οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να απευκυνκοφν
ςτθν ΕΜΕ ςτο χϊρο του Βeer & Spirits Show που βρίςκεται ςτο HALL 1 για να
παραλάβουν τα καρτελάκια τουσ.
Πλθροφορίεσ
Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν κα πρζπει να ςτείλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τθν
ςυνταγι τουσ το αργότερο ζωσ τθν Κυριακι 8/1/2017 μζςω τθσ ςχετικισ φόρμασ που
ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ ΕΜΕ. (www.hba-net.gr)
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Μζλοσ Δ. Ε.Μ.Ε κ. Κοντοςτάνοσ Α. τθλ 6947384121
Σχετικζσ φόρμεσ ςυμμετοχισ είναι αναρτθμζνεσ και ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΕΜΕ www.hbanet.gr Όλεσ οι ςυνταγζσ των ςυμμετεχόντων κα αξιολογθκοφν από τθν Οργανωτικι
Επιτροπι τθσ ΕΜΕ με βάςθ τθ ςφνκεςι τουσ πριν τον διαγωνιςμό. Οι ςυνταγζσ που δεν
κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ κα ακυρϊνονται αυτομάτωσ
από τθν διαδικαςία. Οι τελικοί ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινωκοφν ςτον ιςτοχϊρο και ςτο
Facebook group τθσ ΕΜΕ.

5ου

υνοπτικό Πρόγραμμα
Πανελλθνίου Διαγωνιςμοφ Ελλθνικοφ

Cocktail Κυριακι 12 Φεβρουαρίου 2017

18.00 - 20:00 5οσ Διαγωνιςμόσ Ελλθνικοφ Cocktail 2017
(Τελικόσ) Πρόςβαςθ
Το METROPOLITAN EXPO βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ Αττικισ Οδοφ προσ Αεροδρόμιο, μόλισ
2 km μετά από όλουσ τουσ χϊρουσ του Αεροδρομίου.
Πιο αναλυτικά:
Οδικϊσ: Μζςω τθσ Αττικισ Οδοφ
Λεωφορείο (shuttle bus): ςυνεχισ εςωτερικι ςυγκοινωνία από το Στάςθ Δουκ. Πλακεντίασ
με ειδικι ςιμανςθ.
Metro: Στάςθ Αεροδρόμιο, γραμμι 3 – Αιγάλεω / Μοναςτθράκι / Δουκ. Πλακεντίασ /
Αεροδρόμιο
Προαςτιακόσ ιδθρόδρομοσ: Στάςθ Αεροδρόμιο , γραμμι Νερατηιϊτιςςα – Δουκ.
Πλακεντίασ / Αεροδρόμιο
ΟΑA: Όλα τα λεωφορεία Express τθσ Αττικισ για Αεροδρόμιο (X92 / Κθφιςιά – X93 / ΚΤΕΛ
Κθφιςοφ & Λιοςίων – X94 / Σφνταγμα – X96 / Πειραιάσ – X97 / Δάφνθ)

Κανονιςμόσ Διαγωνιςμοφ 5ου Ελλθνικοφ Cocktail “Βartenders Choice”
1. Ο διαγωνιςμόσ ζχει ςκοπό τθν ανακιρυξθ του καλφτερου Ελλθνικοφ Cocktail για το 2017.
2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα αποκλειςτικά ταμεικά ενιμερα μζλθ τθσ ΕΜΕ.
3. H κατθγορία του Cocktail είναι Fancy Drink . Οι ςυνταγζσ που μποροφν να
δθμιουργθκοφν πρζπει να είναι από τισ παρακάτω κατθγορίεσ:
a) Cocktail, Short drink (9cl)
b) Medium Drink (up to 20cl)
c) Long drink (30cl, up to 39cl)
4. Η Ε.Μ.Ε δεν κα διακζςει ποτιρια ςτουσ διαγωνιηόμενουσ.Αυτό ςθμαίνει πωσ ο κάκε
διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του 5 ίδια ποτιρια.
5. Η ςυνταγι μπορεί να περιζχει ζωσ και 6 (ζξι) ςυςτατικά, ςυμπεριλαμβανομζνων ςταγόνων
(drops, dashes, twist, zeste, κτλ), ψεκαςμϊν (spray vapour, sprinkle), ςκόνθσ ι άλλων
προϊόντων μζςα ςτο ποτό.
6. Η ςυνταγι κα πρζπει υποχρεωτικά να περιζχει τουλάχιςτον 2 cl από τα προιόντα του
μεγάλου μασ χορθγου ΜΕΣΑΧΑ( 5*, 7*,12* Private reserve). Τα υπόλοιπα ςυςτατικά τθσ
ςυνταγισ κα πρζπει να προζρχονται αποκλειςτικά και μόνο από εταιρίεσ οι οποίεσ
παραςκευάηουν τα προϊόντα τουσ ςτθν Ελλάδα (made in Greece). Οι φρζςκοι χυμοί
φροφτων κα παραςκευάηονται ενϊπιον τθσ επιτροπισ .
7. Τα ςυςτατικά κα πρζπει να αγοραςτοφν από τον διαγωνιηόμενο και να τα φζρει μαηί του,
για να διαγωνιςτεί.(Εκτόσ από τα προιόντα του Μεγάλου Χορθγοφ) . Τα Ελλθνικά
προϊόντα που υπάρχουν ςτθν αγορά είναι πάρα πολλά και περιμζνουμε θ φανταςία
και θ δθμιουργικότθτα των διαγωνιηόμενων να εκπλιξει όλουσ μασ ευχάριςτα.
8. Όλεσ οι ςυςκευαςίεσ που κα προςκομίηονται από τουσ διαγωνιηομζνουσ κα πρζπει να
είναι ςφραγιςμζνεσ και κα ελζγχονται από τθν οργανωτικι επιτροπι.
Δεν επιτρζπονται χρωςτικζσ ουςίεσ (Food-Dyes). Στθν κατθγορία Fancy Drink ο διαγωνιηόμενοσ
δ εν μπορεί να χρθςιμοποιιςει ηεςτά ςυςτατικά ι ηεςτά ποτά και προϊόντα. Τα Homemade
προϊόντα AΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ.
Επιτρζπεται ΜΟΝΟ θ επεξεργαςία υλικϊν για να αλλάξει θ ςφςταςθ τουσ, πχ το μζλι με προςκικθ
νεροφ ϊςτε να γίνει ςιρόπι μελιοφ.

9. Οι ποςότθτεσ των ςυςτατικϊν τθσ ςυνταγισ κα εκφράηονται ςε cl με υποδιαίρεςθ το 0,5
cl (1cl=10ml).
10. Χρονικό όριο 6 (ζξι) λεπτά για 4 (τζςςερα) ποτά.(προκριματικόσ) και 7 (επτά) λεπτά για
5 (πζντε)ποτά (Τελικόσ). Σε περίπτωςθ που ξεπεράςει το χρονικό όριο,κα του
επιβάλλεται ποινι 10 πόντων ανά 30 δευτερόλεπτα

a) Δζκα (10) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 0-30 δευτερόλεπτα.
b) Είκοςι (20) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 30-60 δευτερόλεπτα.
c) Τριάντα (30) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 60-90 δευτερόλεπτα.
d) Σαράντα (40) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 90 δευτερόλεπτα κ.ο.κ.
11. Για τθν γαρνιτοφρα,μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οτιδιποτε φαγϊςιμο.Απαγορεφονται
τα λουλοφδια βρϊςιμα θ μθ. Η προετοιμαςία τθσ κα γίνεται ςε ειδικό χϊρο, με χρονικό
όριο δεκαπζντε (15) λεπτϊν και δεν μπορεί να ζρκει ζτοιμθ. Σε περίπτωςθ που
ξεπεράςει το χρονικό όριο των 15 λεπτϊν κα του επιβάλλεται ποινι 10 πόντων ανά 30
δευτερόλεπτα από τον υπεφκυνο του χρόνου, θ οποία κα αφαιρείται από το γενικό
ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ γευςτικισ δοκιμισ του ποτοφ.
a) Δζκα (10) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 0-30 δευτερόλεπτα.
b) Είκοςι (20) πόντοι για επιπλζον χρόνο από 30-60 δευτερόλεπτα κοκ.
Τα διακζςιμα υλικά από τθν ΕΜΕ κα είναι: λεμόνια, λάιμ, πορτοκάλια,
ελιζσ, κεραςάκια, καλαμάκια, αναδευτιρεσ, οδοντογλυφίδεσ.
Οποιαδιποτε άλλα ιδιαίτερα φροφτα κα προςκομιςτοφν από τον ίδιο
τον διαγωνιηόμενο .
12. Καρυκεφματα όπωσ: αλάτι, πιπζρι, μοςχοκάρυδο, κανζλλα, κ.τ.λ. ι ςυνοδευτικά
(condiments) όπωσ: ηάχαρθ, κακάο, τριμμζνθ ςοκολάτα και άλλα που είναι διεκνϊσ
αποδεκτά, επιτρζπονται για χριςθ ςτο ποτό (ςυςτατικό ι γαρνιτοφρα).
Γαρνιτοφρα θ οποία κα ακουμπά ι κα επιπλζει ςτο ποτό κα λαμβάνεται ωσ ςυςτατικό.
Spray, ζλαια εςπεριδοειδϊν κτλ κα λαμβάνονται ωσ ςυςτατικό επίςθσ.
Η γαρνιτοφρα κα τοποκετείται ςτα ποτιρια μόνο μετά τθν παραςκευι των ποτϊν τουσ
ςτθν ςκθνι.
13. Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να χρθςιμοποιιςουν τα προςωπικά τουσ εργαλεία bar.
14. Κάκε ςυνταγι κα εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ ΕΜΕ πριν από τον
Διαγωνιςμό. Κάκε απόφαςθ τθσ Επιτροπισ κα είναι τελικι. Για οποιοδιποτε κζμα
προκφψει ,αρμόδια είναι θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ.
15. Απαγορεφεται θ γαρνιτοφρα να είναι τοποκετθμζνθ, και το ποτό να παρουςιάηεται
πάνω ςε δίςκο θ ςε display με περιςςότερα υλικά.
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Γιαγωνιζομένων & Ανακήπςξη Νικηηών
1. Η ςειρά τθσ ακολουκίασ του διαγωνιςμοφ κα προκφψει κατόπιν κλιρωςθσ πριν από τον
διαγωνιςμό. Οι διαγωνιηόμενοι που δεν κα είναι παρόντεσ κα αποκλείονται.
2. Οι διαγωνιηόμενοι για τον διαγωνιςμό Ελλθνικό Cocktail κα πρζπει να είναι ενδεδυμζνοι
με το T-Shirt του διαγωνιςμοφ που κα χορθγθκεί ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Απαγορεφεται κάκε είδουσ προβολι (με διακριτικά ι αναφορά) προϊόντων ι
υπθρεςιϊν πζραν των υποςτθρικτϊν του διαγωνιςμοφ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
οργανωτικισ επιτροπισ.
3. Όλοι οι μπαρτζντερσ κα διαγωνιςτοφν ςτουσ προκριματικοφσ, και οι 12 προκρικζντεσ ςτον
τελικό γφρο.Νικθτζσ κα ανακθρυχκοφν οι τρεισ
(3) πρϊτοι ςε βακμολογία από τθν γευςιγνωςία του κοκτζιλ (ςε άρωμα, χρϊμα, γεφςθ).

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ χρθςιμοποιείται θ καλφτερθ βακμολογία ςτθν γενικι
εντφπωςθ. Εάν υπάρχει ακόμθ ιςοβακμία, χρθςιμοποιείται θ καλφτερθ βακμολογία ςτθν
γεφςθ. Τζλοσ, εάν υπάρχει και πάλι ιςοβακμία, γίνεται κλιρωςθ για τισ κζςεισ των νικθτϊν
που ιςοβακμοφν.
4. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να παραςκευάςει τζςςερα (4) ίδια Cocktails ςε 6 λ επτά
λεπτά, (Προκριματικόσ γφροσ) και (5) πζντε ίδια cocktails ςε 7 λεπτά , (Τελικόσ γφροσ).
5. Απονζμονται τρία (3) βραβεία για τουσ διαγωνιηόμενουσ που ςυγκεντρϊςουν τθν
μεγαλφτερθ βακμολογία από τουσ κριτζσ γεφςθσ ςτα χαρακτθριςτικά των Cocktail (Χρϊμα,
Άρωμα, Γεφςθ, Εμφάνιςθ). 1οσ νικθτισ για το «Ελλθνικό Cocktail τθσ Χρονιάσ 2017» (Greek
Cocktail of the Year 2016), 2οσ νικθτισ, 3οσ νικθτισ.
6. O 1οσ Νικθτισ κα λάβει ωσ ζπακλο τθν ςυμμετοχι του ςτθν METAXA ACADEMY .

Κριτιρια Βακμολόγθςθσ Τεχνικισ Non Alcoholic Cocktail 2017

Προφορικι παρουςίαςθ (ζμπνευςθ και ιςτορία)
1. Ξεχωριςτόσ Κριτισ
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -50
Παρουςίαςθ Μπουκαλιϊν (Φιαλϊν)
2. Οι φιάλεσ πρζπει να παρουςιάηονται ςτο κοινό και ςτον Σεχνικό κριτι.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
3. Δεν τοποκζτθςε ι αντικατάςτθςε τισ φιάλεσ με τισ ετικζτεσ να είναι ςε δθμόςια
κζα από το κοινό.
(Από τα αριςτερά προσ τα δεξιά – Από το λιγότερο αλκοολοφχο ςτο περιςςότερο
αλκοολοφχο ποτό less.)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
4. Δεν παρουςίαςε φιάλεσ ςτο κοινό ι ςτον Σεχνικό κριτι
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -15
Χειριςμόσ του πάγου και των εργαλείων του μπαρ.
(Ακατάλλθλθ διαχείριςθ του πάγου, των εργαλείων του μπαρ ι του εξοπλιςμοφ)
5. Ζριξε ζνα παγάκι -15, Ζριξε δφο παγάκια -30
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -15 για κάκε ζνα παγάκι που πζφτει
6. Πτϊςθ ςκεφουσ
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10 για κάκε ζνα ςκεφοσ ι εργαλείο που πζφτει.
Η χριςθ του πάγου και τθσ αραίωςθσ (λιϊςιμο πάγου)
(Θεωροφν ακατάλλθλθ χριςθ του πάγου, λιωμζνοσ πάγοσ, χρθςιμοποιεί το
υπερβολικό νερό από το λιϊςιμο του πάγου)
7. Δεν αφαίρεςε το νερό από τα ποτιρια, από το mixing glass ι τα μεταλλικά
tins (shakers)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
8. Δεν δρόςιςε (πάγωςε) τα ποτιρια, το mixing glass ι τα μεταλλικά tins
(shakers)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
Ζλλειψθ ποςότθτασ ι παραπάνω ρίξιμο των ςυςτατικϊν(Έλλειψη ή Υπζρβαςη)
9. Ζλλειψθ ποςότθτασ ι Υπζρβαςη ποςότθτασ οποιαδιποτε ςυςτατικϊν
ςφμφωνα με τθν ςυνταγι.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
10. Κάκε ποτό ζχει τθν ίδια ποςότθτα ποτοφ (ίδιο γζμιςμα ςτα ποτιρια) αλλά
είναι πολφ λίγο ι πολφ γεμάτο
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
11. Κάκε ποτό ζχει διαφορετικι ποςότθτα ποτοφ ( διαφορετικό γζμιςμα των
ποτθριϊν) όχι ιςομερισ γζμιςμα των ποτθριϊν
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
Δεξιότθτεσ(Προςόντα) για τθν ςυνταγι και τθν γαρνιτοφρα(Χειριςμόσ και
τοποκζτθςθ τθσ γαρνιτοφρασ)
12. Για κάκε γαρνιτοφρα που διαλφκθκε ι δεν διατθρικθκε ακζραια
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
13. Ο διαγωνιηόμενοσ απζτυχε να τοποκετιςει τθν γαρνιτοφρα με τθν πρϊτθ
προςπάκεια.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10

14. Η γαρνιτοφρα είναι διαφορετικι από τθν περιγραφι τθσ ςτθ ςυνταγι του
κοκτζιλ.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
15. Χριςθ μθ εγκεκριμζνων ςυςτατικϊν
Αποκ λειςμόσ
16. υνταγι που περιζχει περιςςότερα από 6 ςυςτατικά
Αποκλειςμόσ
Σεχνικι του Bartending
(Δεξιότθτα, κακαριότθταs, εμπιςτοςφνθ, επαγγελματιςμόσ)
17. Ακατάλλθλθ χριςθ των εργαλείων του μπαρ.
(Πιάςιμο από λάθοσ άκρη, βρόμικο πόςτο εργαςίασ, κακή – φτωχή τεχνική)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
18. Ζλλειψθ κομψότθτασ
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
19. Ζριξε το αλκοόλ με λάκοσ ςειρά
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
20. Κακϊσ εκτελεςμζνα βιματα (ςειρά)
21. (π.χ.: ζφτιαξε τα ποτά ζνα – ζνα τθ φορά αντί να φτιάξει τα ποτά
ςυγχρόνωσ όλα μαηί)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
Χειριςμόσ των ποτθριϊν
22. Απζτυχε να πιάςει το ποτιρι από τθ βάςθ του (πάτο)
(Θα πρζπει να πιαςτεί μεταξφ 2-3 εκ από τθ βάςθ)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
23. Σα ποτιρια χτυπικθκαν από τον διαγωνιηόμενο ι από εργαλεία του μπαρ που
χρθςιμοποίθςε
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
24. Σα ποτιρια δεν ιταν κακαρά ι δεν ιταν οργανωμζνα και δεν είχαν ελεγχτεί.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
Αποδοτικότθτα του διαγωνιηόμενου
(Γνϊςθ του διαγωνιηόμενου, Δεξιότθτεσ - προςόντα, προετοιμαςία, εμφάνιςθ παρουςία)
25. Ο διαγωνιηόμενοσ είναι ανοργάνωτοσ, διςτακτικόσ, ζχει φτωχι παρουςίαςθ
(δεν ήταν χαροφμενοσ - ευχάριςτοσ)
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -10
26. Σα βιματα που ακολουκεί για τθν παραςκευι του ποτοφ είναι ςε λανκαςμζνθ
ςειρά.
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
27. Ο διαγωνιηόμενοσ είχε φτωχι εμφάνιςθ και ςτολι, υγιεινι
Φάςμα αφαιροφμενων πόντων -5
Ξεκινάτε με 250 πόντουσ
Υπονικό Όπιο (6 minutes)Πποκπιμαηικόρ γύπορ
Υπονικό Όπιο (7 minutes)Σελικόρ γύπορ
Π.χ.: από 7:01 λεπηά έως 7:15 λεπηά -15, 7:16 λεπηά έως 7:30 λεπηά -30, 7:31 λεπηά
έως 8 λεπηά-60, 8:01 έως8:15 λεπηά -75 κοκ για περιζζόηερο χρόνο.
Οι αφαιροφμενοι πόντοι από τθν υπζρβαςθ του χρονικοφ περικωρίου
κα αφαιροφνται από τθν βακμολογία τθσ γευςτικισ δοκιμισ του ποτοφ.

Ένωζη Μπάπμεν Δλλάδορ
22 Πανελλήνιο Ππωηάθλημα Cocktail 2017
ο

22ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ CLASSIC COCKTAIL
13ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ FLAIRTENDING
ορ
5 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ COCKTAIL
7ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ NON ALCOHOLIC
COCKTAIL

ΚΑΡΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΤΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ
ΚΟΚΣΔΙΛ Νο
ΠΔΡΙΟΥΗ:_________________ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:_____/______/2017
ΔΜΦΑΝΙΗ
Δξαιπεηικό12-15
Πολύ καλό 8-11 Καλό 4-7
Μέηπιο1-3
Καθαπιόηηηα
(για παράδειγμα διαλύθηκε η
γαρνιηούρα / μέζα ζηο ποηό
Ππωηοηςπία / Γημιοςπγικόηηηα

Γιαύγεια / Καθαπιόηηηα
ΑΡΩΜΑ
Ιζοπποπημένο / Δςσάπιζηο /
Δςωδιαζηό
ΓΔΤΗ
Γεύζη (όξινη / ξηπή / γλςκιά)

Δξαιπεηικό 9-10

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

Δξαιπεηικό 24-30

Πολύ καλό18 -23

Καλό 10-17

Μέηπιο 1-9

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

Ιζοπποπία (γλςκό/ξςνό)
Δπίγεςζη:
(εςσάπιζηη / απνηηική / ζε
εγκαηαλείπει / επιθςμείρ κι
‘αλλο / είναι επίπεδη και μικπήρ
δειάπκιαρ)
ΓΑΡΝΙΣΟΤΡΑ &
Δξαιπεηικό 9-10
ΓΙΑΚΟΜΗΗ
Καθαπιόηηηα / Ππωηοηςπία

ΔΚΠΡΟΩΠΙΗ ΣΟΤ
Δξαιπεηικό 9-10
Πολύ καλό 6-8
Καλό 4-5
Μέηπιο 1-3
ΚΟΚΣΔΙΛ ΣΗΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ανηαποκπίνονηαν ηο κοκηέιλ ζύμθωνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος διαγωνιζμού ( Bartender΄s Choice)
drink ζε ζσέζη με ηην δοςλειά πος έσει κάμει ο bartender?
ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΔΝΣΤΠΩΗ ΣΟΤ
ΚΟΚΣΔΪΛ

Δξαιπεηικό 9-10

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

