Bled 5. oktober 2021;
Na Bledu, smo se po lanskoletnem zatišju, zaradi nastale situacije v zvezi s Covid19, zopet
zbrali slovenski barmani na 54. rednem letnem občnem zboru društva barmanov Slovenije in
42. Pokalu Bleda-Memorialu Avgusta Trampuša, državnem prvenstvu v mešanju barskih
pijač 2021, v kategoriji aperitivnih koktajlov ( Before Dinner Category).
Na občnem zboru smo člani društva potrdili poročila odborov, ter finančno poročilo društva
za leto 2020 in sprejeli program dela za leto 2021. Med častne člane društva, je bil sprejet
Dušan Vrtovec.
Na letošnjem 42. Pokal Bleda, ni bilo mednarodne konkurence, saj so zaradi Covid19 situacije
nastopili le slovenski tekmovalci. Na DP 2021, je nastopilo 13 tekmovalcev, med njimi tri
tekmovalke. Pravilnik tekmovanja, je zahteval, da barman pripravi šest enakih mešanic in pri
tem uporablja le pijače sponzorjev društva. Pokrovitelji pijač, letošnjega DP so bili: Merit HP,
Fructal d.o.o., ARTS SLADICE-FABBRI, LIMBAY GIN in RADENSKA d.o.o. Poleg tega,
je pravilnik zahteval, da Aperitivni koktajl ne sme vsebovati več kot 1,0 cl sladkanih izdelkov,
kot sladkorni, sadni sirupi, sladki likerji, sladka ojačana vina, kremni likerji, šeri, sladka Portska
vina (dovoljena je suha marsala, suhi šeri in vermut), sladka peneča vina, sladka desertna vina,
sladko sadje ali nektarji. Koktajl ne sme vsebovati več kot šest (6) sestavin. Dovoljena količina
alkohola v koktajlih ne sme preseči sedem (7) centilitrov. Volumen-količina koktajla je med
sedem (7,0) in deset (10) centilitrov in pa da je recept mora biti avtorski. Tekmovalci so morali
pri pripravi koktajlov uporabiti kocke ledu Hoshizaki. Čas za pripravo koktajlov, je imel
tekmovalec osem minut.
Koktajl z imenom »Lepa princesa«, je prepričal strokovno ocenjevalno komisijo, tako je
državni prvak za leto 2021 postal barman Tomaž Fartek, (Koktajl d.o.o, Mengeš), drugo mesto
je osvojil Mitja Acman (Gostilna Acman, Šoštanj), tretji pa je bil Rok Dobnikar ( Gostilna
Dobnikar, Topol, Medvode).
Nagrado za strokovno delo je prejela Draga Kepeš (Kavarna Lev, Vrhnika).
Nagrade sponzorjev so prejeli: za Naj koktajl Fabbri Arts Sladice Jožef ml. Fartek, (Koktajl
d.o.o, Mengeš), ter Lara Podlesnik (VSŠG Bled) in Tristan Romih ((Piranha Coctail Berau,
Maribor), nagrado Fructal-a d.o.o.
Zahvaljujemo se pokroviteljem 42. Pokala Bled, za neizmerno pomoč in sodelovanje, zavedamo
se, da bi brez njihove pomoči in podpore dogodek težko pripravili in izpeljali.
SAVA HOTELI BLED, OBČINA BLED, MERIT HP d.o.o., FRUCTAL d.o.o., ARTS
SLADICE-FABBRI, LIMBAY GIN, RADENSKA d.o.o., HOTEL ASTORIA Bled, HOTEL
LOVEC, Bled, ter DSP d.o.o.-HOSHIZAKI.

Poročilo pripravil:
Aleš Ogrin, predsednik društva

DRŽAVNI PRVAK 2021
Tomaž Fartek

2. mesto
Mitja Acman

3. mesto
Rok Dobnikar

»Lepa princesa«

»Exreme Before«

»Martini Mallorca by Rok«

40 ml Bombay Sapphire gin
10 ml Martini Extra Dry
5 ml Martini Bitter
5 ml Bols liker lubenice
10 ml limonin sok
5 ml Fabbri Amarena sirup

35 ml Bacardi Spiced rum
20 ml Martini Extra Dry
5 ml Martini Bitter
5 ml Bols mango liker
10 ml limonin sok
5 ml Riemerschmid sirup vanilji

Priprava: ročni mešalnik
Okras: koktajl češnja, pomarančna
lupinica, sveža meta
Serviranje: ohlajeni kozarec za
koktajl

Priprava: kozarec za mešanje
Okras: rezina limete, kumkvat,
sveža meta
Serviranje: ohlajeni kozarec za
koktajl

Nagrada za strokovno delo
Draga Kepeš

FABBRI Naj koktajl 2021
Jožef ml. Fartek

40 ml Tequila Sierra Milenario
10 ml Martini Extra Dry
10 ml Martini Bitter
10 ml liker Tunel De Mallorca
Priprava: kozarec za mešanje
Okras: limonina lupinica, zelišča
Serviranje: ohlajeni kozarec za
koktajl

FRUCTAL DNA Cup
(izvirnost koktajla)
Lara Podlesnik

FRUCTAL DECO CUP
Tristan Romih

Udeležence 42. Pokala Bleda-Memorial Avgusta Trampuša,
sta pozdravila in jim zaželela »Dober mx«, direktorica Sava Hoteli Bled,
gospa Mojca Krašovec in župan občine Bled, gospod Janez Fajfar

Novi časti član društva
DUŠAN VRTOVEC

UdeležencI 42. Pokala Bleda-Memorial Avgusta Trampuša

