Hario Challenge 2018

HARIO väljakutse 2018 on võistlus kõigile – pole tähtis, kas oled juba töötav profibarista, rokkiv kodukohvistaar või kohvimaailmaga tutvust alustav kohvisõber.
Tule pane end proovile!

Reeglid on imelihtsad.
Iga võistleja peab kasutama:
*Hario V60 elektroonilist veskit
*Hario V60 koonust, kas keraamilist, klaasist või plastikust.
*Johan & Nyströmi kohviube, mille valib välja korraldaja võistluspäeval.
Kõik võistluseks vajaliku annab Sulle korraldaja!

Harjutamine:
Kõikidel on võrdne võimalus käia enne HARIO võistlust harjutamas ning nõu küsimas Tallinn Coffee
Festivalil Johan & Nyströmi boksis. Ootame Sind!

Võistlemine:
Võistlus toimub Tallinna Coffee Festivalil Johan & Nyströmi boksis (110)
Eelregistreerimine ei ole võistlusel osalemiseks vajalik .Tule lihtsalt kohale ja ütle, et soovin
valmistada oma võistluskohvi.
Võistlusel puudub osalustasu
Kõik võistlejad saavad teha võistluskohvi ainult ühe korra.
Võistlus toimub kahes voorus.
Esimeses voorus võetakse võistlejaid vastu alates 27.04 kell 13:00 kuni 28.04 kell 14:00
Teine voor ehk finaal kolme parima võistleja vahel toimub 28.04 kell 16:00

Esimene voor
Esimeses voorus on kaks kohtunikku, kes hindavad valmistatud kohvide maitset.
Kohtunikud on kursis võistlusel kasutatava kohvi maitseprofiili ja omadustega ning hindavad
võistluskohvi juures: aroomi, maitset, täidlust, tasakaalu, happesust ja järelmaitset.
Punkte antakse vahemikus 0-6.
0 = mitterahuldav, 1 = rahuldav, 2 = keskmine, 3 = hea, 4 = väga hea, 5 = suurepärane, 6 = erakordne
Võistleja peab tegema 10 minuti jooksul kaks kohvi ja mõlemale kohtunikule serveerima
individuaalse kohvi
Kohtunikud avalikustavad punktid kohe peale võistleja kohvi hindamist.
Võistleja nimi koos punktidega kantakse tahvlile, kus on edetabel reaalajas.
Teine voor
Teise vooru pääsevad esimese vooru edetabeli kolm parimat, enim punkte saanud võistlejad.
Teises voorus valmistavad oma kohvi kõik kolm võistlejat ühekorraga ja iga võistleja peab tegema
ainult ühe kohvi
Teises voorus on 3 kohtunikku ja hindamine toimub „pimesi“, s.t. kohtunik ei tea, missugune võistleja
missuguse kohvi on valmistanud.
Kohtunikele pannakse ette kõigi kolme võistleja kohv ja kohtunik osutab enda lemmikule. Enim hääli
saanud kohv on võitja.
HARIO Challenge 2018 ootab!

