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  P  O  R  O  Č  I  L  O   

Spoštovani, 

vsi  ki  ste verjeli  vame, v moj koktajl  Mozart  Symphony in mi pri  tem tudi 
pomagali  s  svojim  znanjem,  se  Vam  najlepše  zahvaljujem.  Po  vrnitivi  iz 
Svetovnega prvenstva, tako le končno pošiljam tudi poročilo. 

Sodelovanje na Svetovnem prvenstvu na Danskem v Kopenhagnu mi je bilo v 
veliko  veselje,  velik  izziv  in  prijetna  izkušnja  ter  motivacija  za  nadalnje 
ustvarjanje s koktajli, ki so postali način mojega življenja. Zame je koktajl kot 
pravljica ali kot knjiga v življenju, ki si jo piše vsak posameznik, saj je vsakdo 
drugačen, svojevrsten, edinstven, unikaten... 

S profesionalnim mešanjem pijač se ukvarjam že več kot 17 let.  S tekmovanji v 
mešanju pijač sem pričel leta 2001, na tekmovanju srednjih šol - Pokal Bleda - 
2. in 3. mesto (2001, 2003), - najbolj perspektiven mladi barman v Sloveniji 
(2009), priznanja s srebrno medaljo - Gostinsko-turistični zbor (2007 in 2008), 
priznanja  z  zlato  medaljo  -  Gostinsko-turistični  zbor  (2009,  2010,  2011  in 
2013), mednarodna tekmovanja v Sloveniji (2008-2016),  skupni zmagovalec 
pokal Argonavtskih dni na Vrhniki (2011 in 2013), nagrada za tujega barmana 
(2011), mednarodno tekmovanje v tujini - 4. mesto (2014),  naj inovacija in 
najboljše strokovno delo (2016),  državna prvenstva (2008-2017),  leta  2015 
osvojeno 3. mesto in letošnje leto 1. mesto, ter s tem postal Državni prvak 2017. 

Društvo  barmanov  Slovenije  me  je  tako  poslalo  na  Svetovno  barmansko 
prvenstvo na Dansko. Z menoj so šli predsednik društva g. Aleš Ogrin, ki je bil 
delegat na kongresu in član ocenjevalne komisije; g. Alfred Polak, predsednik 
društva v letih 1980-1984 in moj brat Jožef Fartek, s katerim skupaj ustvarjava 
raznovrstne koktajle letnim časom primerno.

Na Svetovno prvenstvo in tekmovanje najboljših barmanov iz vsega sveta smo 
se  odpravili  v  nedeljo  15.  oktobra  v  zgodnjih  jutranjih  urah  s  prevoznikom 
GoOpti do Zagreba in potem z direktnim letom do Kopenhagna. 



Tam so nas lepo sprejeli, se nastanili, imeli prost dan za ogled, zvečer pa je 
sledilo druženje vseh prisotnih. Naslednji dan so imeli predsedniki vseh društev 
v mednarodni barmanski zvezi sestanek in sejo. V torek so nato potekala prva 
tekmovanja,  tako  v  flair  kategoriji,  kot  tudi  v  klasični  kategoriji  priprave 
koktajlov. 

V sredo pa je napočil čas za moj nastop. Slovenija je bila uvrščena v kategorijo 
Bartenders choice (kategorija v pripravi fantazijskih pijač). Tako sem imel na 
voljo 15 minut v ozadju odra za pripravo dekoracije, ki je bila sestavljena z 
vanilijevim strokom,  pomarančne  lupine,  limonine  lupine,  koktajl  češnje  in 
sveže mete. Dekoracija je bila zelo lično pripravljena, ki se je tako z okusom in 
sestavinami pijač ujela in dopolnjevala. Koktajl sam pa je sestavljen iz Mozart 
čokoladne vodke, karamela sirup, vanilijev liker, liker blue curacao, ananasov 
sok in limetin sok,  ustrezno razmerje vsega in temu primerna tudi  priprava, 
ustrezen kristalni kozarec ter z dekoracijo na vrhu, pa je koktajl  popoln. Za 
pripravo koktajla sem imel na odru pred množico ljudi in številnimi kamerami s 
prenosom v živo na voljo 6 minut za 5 koktajlov. 

Moja zgodba: "Kot veste, je bil Mozart odličen skladatelj, ki je ustvaril veliko 
različnih simfonij. Tako sem se tudi jaz odločil pripraviti odlično simfonijo po 
lastni  kreaciji.  Mojo simfonijo koktajla  sestavljajo:  okus vanilije,  ki  nam da 
sladkobo,  karamela,  ki  okus  zapelje  ter  čokolada,  ki  zaokroži  simfonijo 
celotnega koktajla. Za zaključne note dodamo še ananasov in limonin sok, s tem 
nastane  popolna  koktajl  simfonija.  Barva  koktajla,  ki  pri  tem  nastane,  je 
turkizno modro zelena in  prikazuje  barvo lepot  Slovenije.  Hvala  vam za to 
priložnost in prepustite se simfoniji mojega koktajla."

Svoj nastop pri pripravi koktajla sem opravil več kot odlično, prav tako sem 
tudi govor izpeljal tako kot le najbolje znam, koktajl naredil najbolje, dal vse od 
sebe, skratka vse je bilo narejeno kot mora biti. Vendar očitno vseeno premalo 
za uvrstitev v finale. 

Skratka jaz sem s svojim delom zelo zadovoljen, ponosen nase in na vse, ki ste 
k temu pripomogli. Sedaj pa dalje in novim zmagam naproti.

Koktajl  "Mozart  Symphony"  za  katerim  stojim  in  pravim,  da  je  resnično 
najboljši,  seveda pa lepo vabljeni da se o koktajlu sami prepričate v mojem 
gostinskem obratu Pr`Fartku nad Mengšem.

Poročilo pripravil: državni prvak 2017 Tomaž Fartek           Mengeš, 6. 11. 2017




