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Η Ένωση Bartenders Ελλάδος (ΕΜΕ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 

12ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού GORDON’S  Young Bartenders,ο οποίος θα 

διεξαχθεί στη Πάτρα, στις 12-13 Απριλίου (ημέρες Τρίτη και Τετάρτη) στο Cocktail 

Bar Yukatan Project (παραλία Ρίου) και προσκαλεί όλους τους νέους και νέες 

bartenders  της χώρας να συμμετάσχουν.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας 

Έως 25 χρόνων (ημερ. Γέννησης έως και 31-12-1996) πού εργάζονται σε μπαρ είτε 

είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι τουριστικών σχολών με εκπαίδευση στο μπαρ.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την ανάδειξη των καλύτερων νέων 

bartenders στην Ελλάδα, με συνταγές που θα περιέχουν Gordon’s Gin και Gordon’s 

Pink Gin και συγκεντρώνει κάθε χρόνο τη νέα και πολύ δυναμική γενιά 

επαγγελματιών που στελεχώνουν την αγορά. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν γευστικά και τεχνικά σε μία πρωτότυπη 

συνταγή με βάση τα Gordon’s Gin και Gordon’s Pink Gin.  

Τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις παρασκευής και παρουσίασης κοκτέιλ και 

τεχνικής κατάρτισης των διαγωνιζομένων θα κρίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της 

ΕΜΕ, εξειδικευμένη κριτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από το Δ.Σ της Ένωσης 

καθώς και έμπειρους γευσιγνώστες, sommelier, δημοσιογράφους γαστρονομίας, 

managers και bartenders .  

 

           Πληροφορίες:  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να καταχωρήσουν  

τη συνταγή τους ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ www.hba-net.gr το 

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7/04/2022 

Για τους συμμετέχοντες εκτός Πάτρας, θα δοθεί χρηματική ενίσχυση για 

έξοδα μεταφοράς, 50 Ευρώ για Κεντρική Ελλάδα και 100 Ευρώ για μεγαλύτερες 

αποστάσεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα διανυκτερεύσουν με έξοδα της ΕΜΕ  σε 

ξενοδοχείο κοντά στο χώρο του διαγωνισμού.  

Το συνοπτικό πρόγραμμα:  

Τρίτη   12-4    12.00 -14.00    -   Άφιξη στο ξενοδοχείο  

  14.30 – 15.30  – Γεύμα 

  16.00 – 17.30  -  Work Shop από GORDON’S 

  19.30 – 21.00  -  Διαγωνισμός  

  21.00               -  Δείπνο και Πάρτι στο club Yucatan 

Τετάρτη 13-4   11.00 – 14. 00  - Σεμινάριο Ά επιπέδου από ΕΜΕ 

  14.00  -  Αναχώρηση. 

https://www.facebook.com/YukatanProject/
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Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: 

Δημήτρης Ζάππας 6945193804, whatsAp, viber, young@hba-net.gr 

 

Όλες οι συνταγές των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική 

Επιτροπή της ΕΜΕ με βάση τη σύνθεσή τους και οι καλύτερες 18, θα περάσουν στον 

τελικό, ο αριθμός μπορεί να αλλάξει με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής . Οι 

συνταγές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης θα 

ακυρώνονται αυτομάτως από την διαδικασία.  

Οι τελικοί  συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στον ιστοχώρο και στο Facebook 

group της ΕΜΕ. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Ο διαγωνισμός τηρεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές της EME με σκοπό 

την ανακήρυξη των καλύτερων νέων bartenders  της χώρας. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, 

ηλικίας από 18 Έως 25 χρόνων (ημερ. Γέννησης έως και 31-12-1996) πού εργάζονται 

σε μπαρ είτε είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι τουριστικών σχολών με εκπαίδευση στο 

μπαρ. 

3. Ο διαγωνισμός αφορά την κατηγορία Βartenders Choice και περιλαμβάνει 

την παρασκευή ενός signature cocktail -πρωτότυπη συνταγή με βάση τα Gordon’s 

Gin ή Gordon’s Pink Gin. Ελάχιστη ποσότητα από το GIN 4 CL 

4. Τα ποτήρια θα προσκομίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους 

διαγωνιζομένους.  

5. Τα  υπόλοιπα συστατικά  της  συνταγής, πέρα από την αλκοολική βάση, 

συνιστάται να  προέρχονται από  τα προϊόντα των υποστηρικτών της ΕΜE, τα οποία 

βρίσκονται συνημμένα στο τέλος τους παρούσης και διατίθενται δωρεάν, σε 

περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συστατικό εκτός προτεινόμενης λίστας θα πρέπει να 

το φέρει ο διαγωνιζόμενος, αφού εγκριθεί πρώτα από την οργανωτική επιτροπή.  

6. Η ποσότητα του κοκτέιλ μπορεί να είναι μεταξύ 7cl και 18cl (ανάλογα με 

το ποτήρι) ενώ η ποσότητα των αλκοολούχων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9cl.  

7. Η συνταγή μπορεί να περιέχει έως και 7 (επτά) συστατικά 

συμπεριλαμβανομένων σταγόνων (drops, dashes, twist, zeste, κτλ), ψεκασμών (spray 

vapor, sprinkle), σκόνης ή άλλων προϊόντων μέσα στο ποτό.  

9. Επιτρέπονται οι φρέσκοι χυμοί και τα φρέσκα φρούτα ως συστατικά τα 

οποία θα πρέπει να προσκομίσουν μόνοι τους οι διαγωνιζόμενοι. Οι φρέσκοι χυμοί 

φρούτων θα παρασκευάζονται ενώπιον της  επιτροπής στον χώρο προετοιμασίας ή 

στην σκηνή. Για χρήση φρέσκου lime θα χρησιμοποιηθεί Limey. 

10.Δεν επιτρέπονται τα ζεστά ποτά, χρωστικές ουσίες (food-dyes) και 

προϊόντα ιδίας παρασκευής (home made) καθώς και προπαρασκευασμένα infusions, 

bitter και σιρόπια.  

11. Για την παρασκευή της συνταγής μπορεί χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 

διεθνώς αποδεκτή μέθοδος ανάμιξης.  

12.Οι ποσότητες των συστατικών τους συνταγής θα εκφράζονται σε cl με 

υποδιαίρεση το 0,5 cl (1cl=10ml). Η χρήση μεζούρας κατά την παρασκευή είναι 
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υποχρεωτική. Οι μεζούρες που θα είναι διαθέσιμες από την ΕΜΕ θα είναι των 4 και 2 

cl.  

13.Χρονικό όριο 7 (επτά) λεπτά συνολικά και για τα 4 cocktails.  

14.Η γαρνιτούρα πρέπει να είναι μόνο από φρούτα, λαχανικά μπαχαρικά και 

αρωματικά βότανα (και όσα προέρχονται από αυτά δηλ. φύλλο, μίσχος και 

κουκούτσι). Η προετοιμασία τους θα γίνεται σε ειδικό χώρο, με χρονικό όριο 

δεκαπέντε (15) λεπτών και δεν μπορεί να έρθει έτοιμη.  

Τα διαθέσιμα υλικά από την ΕΜΕ θα είναι: λεμόνια, πορτοκάλια, κερασάκια, 

καλαμάκια, αναδευτήρες. Οποιαδήποτε άλλα φρούτα θα προσκομιστούν από τους 

διαγωνιζόμενους.  

15.Καρυκεύματα τους: αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κανέλλα, κ.τ.λ ή 

συνοδευτικά (condiments) τους: ζάχαρη, κακάο, τριμμένη σοκολάτα και άλλα που 

είναι διεθνώς αποδεκτά, επιτρέπονται για χρήση στο ποτό (συστατικό ή γαρνιτούρα), 

εφόσον παρασκευάζονται κατά την προετοιμασία ενώπιον τους επιτροπής.  

16.Η γαρνιτούρα θα τοποθετείται στα ποτήρια μόνο μετά την παρασκευή των 

κοκτέιλ στην σκηνή.  

17.Κάθε συνταγή θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού τους ΕΜΕ 

πριν από τον Διαγωνισμό. Κάθε απόφαση της Επιτροπής θα είναι τελική.  

18.Οι διαγωνιζόμενοι  θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους εργαλεία bar 

για την παρασκευή των ποτών.  

19.Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει αρμόδια είναι η Επιτροπή του 

διαγωνισμού.  

   

Τρόπος βαθμολόγησης διαγωνιζομένων & ανακήρυξη νικητών 

 

1. Η σειρά τους ακολουθίας του διαγωνισμού θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης 

πριν από τον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα είναι παρόντες θα 

αποκλείονται. 

2. Απαγορεύεται τους κάθε είδους  προβολή (με  διακριτικά ή αναφορά) 

προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των χορηγών και υποστηρικτών του διαγωνισμού 

χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους οργανωτικής επιτροπής.  

3. Όλοι οι bartenders  θα διαγωνιστούν σε ένα γύρο και οι τρεις πρώτοι σε 

βαθμολογία θα προκύψουν από την τεχνική και την γευσιγνωσία του signature 

κοκτέιλ (σε άρωμα, χρώμα, γεύση). 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας χρησιμοποιείται η καλύτερη βαθμολογία στην 

γενική εντύπωση. Εάν υπάρχει ακόμη ισοψηφία χρησιμοποιείται η καλύτερη 

βαθμολογία στην γεύση. Τέλος, εάν υπάρχει και πάλι ισοψηφία, γίνεται κλήρωση για 

τους νικητές. 

4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του 7 (επτά) λεπτά για να 

παρασκευάσει τέσσερα (4) ίδια signature cocktails από πρωτότυπη συνταγή για να 

βαθμολογηθεί από τους Κριτές Τεχνικής Κατάρτισης (συνημμένα Δελτίο 

Αξιολόγησης Τεχνικής). Τα τρία (3) παρασκευασμένα signature cocktails θα 

αξιολογηθούν από τους κριτές γεύσης και το ένα (1) θα μείνει στο display των 

cocktails για επίδειξη στο κοινό.  

5. Νικητής ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα συγκεντρώσει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικά και γευστικά στα τέσσερα cocktails.  
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6. Απονέμονται τρία (3) βραβεία για τους διαγωνιζόμενους που 

συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 1ος νικητής ως «Best Young 

Bartender 2022», 2ος νικητής, 3ος νικητής.  

 

 

 
Κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικής κατάρτισης. 

 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  (ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ) :  Προσέχουμε  στη παρουσίαση των 

προϊόντων οι ετικέτες να είναι προς το κοινό. 

2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ : Προσέχουμε  τον χειρισμό του πάγου και των 

εργαλείων του μπάρ. 

3. ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙΤΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ : Προσέχουμε  να  γίνει  άδειασμα  του περιττού νερού από τα 

shakers και τα ποτήρια μετά από το πάγωμα τους. 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  (ΣΤΑΞΙΜΟ)  :  Προσέχουμε  όταν  μπαίνουν τα συστατικά στο 

shaker, την ποσότητα και το τυχόν στάξιμο προϊόντων. 

5. ΛΙΓΟΤΕΡΟ  Ή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΑΓΗ  :  Προσέχουμε  την ποσότητα του ποτού  

+/-  στο τελικό γέμισμα των ποτηριών. 

6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑΣ  :  Προσέχουμε  την  τοποθέτηση της γαρνιτούρας, με λαβίδα, χωρίς 

επαφή με τα χέρια. 

7. ΓΕΝΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Προσέχουμε την γενική φροντίδα και καθαριότητα 

κατά την παρασκευή του ποτού. 

8. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ : Προσέχουμε τον χειρισμό των ποτηριών και την παρουσίασή 

τους. 

9. ΓΕΝΙΚΗ   ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  : Προσέχουμε  την  επιδεξιότητα  και  την ικανότητα του 

διαγωνιζομένου στην παρασκευή του ποτού. 

10. ΟΡΙΟ   ΧΡΟΝΟΥ : Προσέχουμε  το  χρόνο  που  θα  χρειαστεί   για  να παρασκευαστούν τα ποτά. 

 

Κριτήρια βαθμολόγησης γεύσης signature cocktail 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΩΜΑ ΓΕΥΣΗ 

Μέγιστο 10 8 17 

Ελάχιστο 2 1 5 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ από 1 έως 7 
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Υποχρεωτική Λίστα Προϊόντων 

 

 

Ελάχιστη Ποσότητα 4 cl 

Gordon’s London Dry Gin    ή    Gordon’s Pink Gin 
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Contact : +30693 4579286 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ένωση Bartenders Ελλάδος (ΕΜΕ)                                                                     

 

Προαιρετική Λίστα Προϊόντων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


