
 

 

Češka, Karlovi Vari, 21.8.2021 

Mattoni Grand Drink 2021 

Letošnje svetovno prvenstvo barmanov v pripravi brezalkoholnih koktajlov na osnovi 
mineralne vode Mattoni, je potekalo na Češkem, v baru Mattoni Life, blizu znamenitega 
termalnega vrelca v Karlovih Varih.  

Tekmovanje Mattoni Grand Drink je bil del programa mednarodnega filmskega festivala v 
Karlovih Varih (KVIFF). Pred gledalci se je za naslov svetovnega prvaka potegovalo 18 
najboljših barmanov z vsega sveta, ki so se z zmagami na izbornih tekmovanjih v svojih 
državah, uvrstili v Karlove Vare. 

Delegacijo Društva barmanov Slovenije, sta na tekmovanju zastopala Tomaž Fartek, kot 
tekmovalec in predsednik društva Aleš Ogrin, kot član mednarodne ocenjevalne komisije. 

Tomaž je v močni mednarodni konkurenci, s koktajlom Mattoni Wellness Dreams osvojil 
odlično 7. mesto.  

7. mesto – Tomaž Fartek, DBS Slovenija 
Mattoni Wellness Dreams 

/Priprava v ročnem mešalniku/ 
10 ml borovničev pire 
  5 ml sirup karamele 
20 ml ananasov sok Fructal 
10 ml sveže stisnjeni sok limete 
2 barski žlički nastrgani ingver 
100 ml Mattoni gazirana mineralna voda 
Okras: sveže borovnice, listi ananasa, sveža meta, cvet 
orhideje; 

 
 

 



 

 

Zmagovalka letošnjega tekmovanja Mattoni Grand Drink in s tem postala svetovna prvakinja 
v mešanju brezalkoholnih koktajlov je bila Greta Grönholm iz Finske. Prvakinja Greta 
Grönholm je prejela finančno nagrado v višini 10.000 ameriških dolarjev. Njen koktajl        
"Me The Artist" vsebuje gazirano mineralno vodo Mattoni, Supasawaco, sirup Piña Colada, 
sok grenivke in tajsko baziliko. "Samo srečna sem. To je bilo moje prvo mednarodno 
tekmovanje po osmih letih, ko sem v Pragi točno na dan - 21. avgusta 2013 - osvojil naslov 
svetovnega prvaka na svetovnem prvenstvu v pripravi koktajlov (IBA). Današnji datum je 
torej moj srečen datum in Češka je moja srečna dežela,« se je kmalu po razglasitvi rezultatov 
razveselila Greta Grönholm. 

Brezalkoholni koktajl Me The Artist, je zgodba o pomenu duševnega zdravja ljudi. »Kot ljudje 
smo trenutno preživljali težke čase. Povečalo se je število ljudi z duševnimi motnjami. In 
morda se vsak od nas včasih počuti nesrečno. Zato sem pripravila koktajl s posebnim 
čopičem, užitnimi barvami, ( živilske barve) užitnim lepilom in barvnim pudrom. Znanstveno 
je dokazano, da slikanje pomaga pri duševnih težavah. Slikanje je neke vrste terapija, s 
katero lahko bolje izraziš svoje občutke, kot besede, «je opisala zgodbo o pijači Greta 
Grönholm, predsednica finskega kluba Bartenders & Supporters Club in solastnica 
družinskega hotela z restavracijo Loimaan Seurahuone . 

1. mesto  - Greta Grönholm FSKB, Finska 
 "Me The Artist"   

/Priprava v gostovem kozarcu/ 
100 ml Mattoni gazirana voda  
10 listov basilike 
20 ml Supasawaco /bezalkoholna mešanica 5 kislin; 
Citronska kislina, jabolčna kislina, vinska kislina, 
fosforna kislina in jantarna kislina/ 
20 ml cl Pinacolada Sirup  
4 kapljice sok grenivker  
Okras: zimska zelišča, evkaliptus, čokolada 

 
 

Stefan Haneder iz Avstrije je z nagrado 3000 dolarjev zasedel drugo mesto, 3. mesto, pa 
češki barman  Jan Šebek, ki je prejel 2000 dolarjev. Liina Rätsep iz Estonije je prejela nagrado 
za najboljšo inovacijo, Mario Cristina iz Italije je izbral najboljši dizajn pijače, skupna 
zmagovalka Greta Grönholm pa je po oceni sodnikov, prejela tudi nagrado za strokovno delo. 
Tekmovanje je ocenjevala mednarodna žirija, sestavljena iz predsednikov nacionalnih 
barmanskih združenj. 

Predsednik Češkega združenja barmanov (CBA) Aleš Svojanovský je opozoril na dejstvo, da je 
bil svetovni finale Mattoni Grand Drink letos edino mednarodno tekmovanje barmanov na 
svetu, ki je potekalo v »živo«, kljub težkim razmeram, ki ga j povzročila pandemija. 

Mattoni Grand Drink je svetovno priznano tekmovanje barmanov z več kot dvajsetletno 
tradicijo. Letošnja 23. edicija je bila desetič organizirana tudi kot uradno svetovno prvenstvo 
v mešanju brezalkoholnih koktajlov pod okriljem Mednarodnega združenja barmanov (IBA). 
Osnova vseh tekmovalnih koktajlov je vedno mineralna voda Mattoni. 
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Poročilo pripravil 
Aleš Ogrin, predsednik društva 
 
 
 
 
 
 
 
info.: info@dbs-slo.com     041 419 566 


