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ESTONIAN LATTE ART THROWDOWN 2019 
OSAVÕTUTINGIMUSED 

 
TOIMUMISKOHT 
Tallinn Coffee Festival 
Kultuurikatla Väike Saal 
27a Põhja puiestee 
10415 Tallinn 

 
Laupäev, 27. aprill 
Võistluste algus kell 12:00 

 
TOETAJAD 
AS Farmi Piimatööstus, AS Tridens, AS Paulig Coffee Estonia, Coffee People OÜ, BRITA, KAFO 
OÜ, Escando OÜ, Profexpo OÜ. 
 
VÕISTLUSTE KORRALDAJAD 
Festivali peakorraldaja - Kennet Sarv, TLNCF, Profexpo OÜ 
Võistluste koordinaatorid - Britmarii Kroon-Kesa, Paul Mauring, TLNCF 
Võistluste tiim - Rene Õuemets, TLNCF 

 
EESMÄRK 
„Estonian Latte Art Throwdown 2019“ toob kokku kohvi professionaalid, latte art baristad ehk 
kohvile „piimakunsti“ valajad, kes näidates üles osavust, täpsust ja kreatiivsust, suudavad kohvile 
valada erinevaid tehnikaid kasutades „piimakunsti“ motiive. Võistluse eesmärgiks on selgitada 
välja parim „piimakunsti“ valdaja ehk latte art meister ja tutvustada laiemale üldsusele baristade 
kutseoskuseid. 

 
VÕISTLUS 
Võistlus on üles ehitatud playoff meetodil. Võistlus toimub paarides. Igast võistluspaarist parim 
läheb edasi järgnevasse vooru. Kuni jääb alles kaks viimast edasipääsenud võistlejat ehk finalisti. 
Finaalis selgitatakse välja võistluste võitja. Kolmas ja neljas koht selgitatakse välja poolfinaalis 
väljalangenud võistlejate vahel. 
 
Selle, millist kujundit osavõtja peab järgmisena valama, otsustab loos. Iga võistluspaari mõlemad 
võistlejad saavad enne vooru algust valida ühe pildi, mida nad ei soovi kasutada. Need kaks kaarti 
tõstetakse kõrvale. Kohtunikud segavad allesjäänud pildid ning üks võistlejatest tõmbab pakist 
ühe pildi. Võistluspaaril tuleb valada pildil olev kujund. 
 
Iga võistleja saab kallata kaks latte art kujundit korraldaja poolt ette antud anumasse. Võistleja 
esitab kohtunikele hindamiseks ühe võistlustöö. Latte art peab olema kallatud free pour latte art 
ehk vaba valamise tehnikas. Lisandite ja muude abivahendite kasutamine ei ole lubatud. 
 
Etteaste sooritamiseks on igal võistlejal aega kuni kolm minutit. Võistleja ei ole kohustatud ise 
oma espressosid valmistama. Need võib valmistada tema tarbeks korraldaja poolt määratud 
vabatahtlik barista. Võistleja võib valmistada oma espressod ise, kuid ka sellisel juhul tuleb 
mahtuda etteantud ajalimiiti (kolm minutit). Võistlejal on lubatud piima vahustada rohkem kui ühe 
korra, kui selleks on vajadus. Ka see peab mahtuma võistlusaja piiridesse (kolm minutit). 
 
Etteaste sooritamiseks on igal võistlejal aega kuni kolm minutit. Võistleja ei pea ise oma 
espressosid valmistama, need valmistab korraldaja poolt määratud vabatahtlik barista.  
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Võistluspäeval on kohustus olla kohal 30 minutit enne võistluse algust ehk hiljemalt kell 11.30. 
Mitte kohale ilmumisel või võistluspäeval hilinemisel jätab TLNCF korraldusmeeskond endale 
õiguse pakkuda eeltasutud võistluskoht nimekirjas või koha peal loositud teisele võistlejale, ilma 
osalustasu tagastamata. 
 

LATTE ART DICE WHOLE PACK KAARDIPAKI KUJUNDID 

1. Kolmeleheline tulp (3 Leaf Tulip) 

2. Viie leheline tulp (5 Leaf Tulip) 

3. Kolmekordne süda (Triple Heart) 

4. Kaheteist leheline tulp (12 Leaf Tulip) 

5. Leheke (Rosetta) 

6. “Unine” leheke (Slow Rosetta) 

7. Luik (Swan) 

8. Üheksa leheline pöörisega tulp (9 Leaf Vortex Tulip) 

9. Siiruviiruline tulp (Winged Tulip) 

10. Laine ja süda (Wave Heart) 

 

 

 

VÕISTLEJAD 

Võistlustel osalejate arv on 16. 

 
REGISTREERIMINE 

Registreerimine algab reedel, 22. märtsil 2019, kell 12:12. 

Võistlema pääsevad 8 kiiremat registreerujat! 8 kohta võistlustele loosivad korraldajad ülejäänud 
registreerujate vahel. Loosimine toimub 12. aprill. 

Korraldajatel on õigus seada piiranguid osalejate arvule ühest ettevõttest, kohvikust, baarist vms. 

 
OSALUSTASU 

Osalustasu 25 € tasutakse enne võistlust korraldaja esitatud arve alusel 3 päeva jooksul. 
Võistlustele mitte ilmumise puhul ei kuulu summa tagastamisele. Koha võistlusel võib üles öelda 
kuni 11.04, mis puhul tagastatakse summa.  
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SEADMED JA TARVIKUD 

Võistluste korraldaja poolt on kindlustatud kõik võistlusteks vajaminevad masinad, tarvikud ning 
tooraine sealhulgas kohv ja piim. Oma tooraine kasutamine ei ole lubatud. Võistlejad võivad 
kaasa võtta ning kasutada oma piima vahustamise kannusid. Anumad, millesse kohvijook 
valmistada on osalejatele korraldajate poolt ette antud. Võistlejatele teavitatakse töövahendite 
täielik loetelu ja muud tehnilised nüansid registreerimise lõpus. 

 

Iga võistleja saab alates 15. aprillist Profexpo kontorist Coffee People'i poolt harjutamiseks 500g 
Brasiilia espresso uba. 

Kontor asub aadressil: Ahtri 12-209, Tallinn. 

 
HINDAMINE 

Kohtunikke on kokku kolm. Peale mõlema võistleja poolt esitletavate kohvijookide asetamist 
kohtunike lauale valivad kohtunikud parima kohvi, osutades sellele. Enim hääli saanud võistleja 
liigub edasi järgmisesse vooru. Kohtunike omavaheline arutelu ei ole lubatud. 

 

Kohtunikele esitletud kohvijooke hinnatakse nelja kategooria alusel: 

● Tasakaal ja sümmeetria. Kontraste eraldavad piirid on selged ja ühtlased. Kõik detailid 
sobituvad visuaalselt omavahel. 

● Värvide kontrast. Piimavahu valge värvuse ja tumeda espresso crema vaheline kontrast. 
Kui konkreetsed või segunenud on piirid valge piimavahu ja espresso crema pruunika 
tooniga. Kohvijoogil olev kujutis on selge ja arusaadav. 

● Ruumikasutus. Kallatud kujutis kohvijoogil on anuma äärtest võrdsetel kaugustel 
(asetatud tsentrisse). Kujutis kohvijoogil ei ole ülepingutatud ega jäta tühja või lõpetamata 
muljet. Harmoonia anuma suuruse ja sellesse kallatud kujutise vahel. 

● Esteetiline välimus. Kohvijook on esitletud puhtas anumas ja anum on koguseliselt 
korrektselt täidetud. 

 
AUHINNAD 

Esikolmikule on karikad ja diplomid. Auhinnad on välja pannud TLNCF-BV2019 toetajad. 

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha OVT muudatusi. 

 
LISAINFO 

Lisainfo saamiseks palun pöörduda: 

Britmarii Kroon-Kesa 
Paul Mauring 
Tallinn Coffee Festivali võistluste koordinaatorid 
 
kroon@tallinncoffeefestival.ee 
paul@tallinncoffeefestival.ee 


