69th IBA Meeting &WCC 2022
Veradero, Kuba
4.-9. november 2022
Društvo barmanov se redno udeležuje svetovnih barmanskih kongresov in tekmovanj.
Letošnji kongres in tekmovanje bo gostila Kuba, v letoviškem mestu Varadero med 4. in 9. novembrom
2022. Udeležili pa se ga bodo predstavniki društev iz 64 držav sveta, članic mednarodne barmanske
organizacije IBA / Internatioanl Bartenders Association/. http://iba-world.com/
Profesionalni barmani se bodo pomerili v 6 kategorijah in sicer:
1. Aperitivni koktajl / Suhi ali polsuhi /Pre-dinner Cocktail
2. Koktajl s penečim se vinom /Sparkling Cocktail
3. Dolga mešana barska pijača / Long drink
4. Sladek koktajl /After dinner Cocktail
5. Nizko alkoholni koktajl / Low ABV Cocktail Category
6. Kategorija Flairtending /Prosti program
Letošnjega kongresa in svetovnega prvenstva so bo udeležila 4-članska delegacija Društva barmanov
Slovenije-DBS: http://www.dbs-slo.com/
 Tomaž Fartek, barman tekmovalec v kategoriji Long Drink /dolga mešana barska pijača/
 Jožef ml. Fartek, delegat DBS
 Mitja Acman, delegat DBS
 Aleš Ogrin, Predsednik DBS, delegat na IBA kongresu in član ocenjevalnih komisij
Društvo barmanov Slovenije, bo na tekmovanju zastopal Tomaž Fartek, Koktajl bar Pr' Fartku,
Mengeš.
Tomaž si je nastop na SP »priboril« z udeležbo na vseh štirih predtekmovanjih, ki so bila
kategorizirana za nastop na SP. Osvojil je največje število točk. Tomaž ima izkušnje z največjih
tekmovanj, nastopil je že na treh SP ( 2. mesto – Estonija, 2018 in 7. mesto SP Non- alko. Koktajl,
Češka 2021) in bo med najbolj izkušenimi tekmovalci na SP.
Nastopil bo v Long Drink Cocktail kategoriji ( dolga mešana barska pijača). Osnovne značilnosti te
kategorije so:
 Long Drink postrežemo v visokem kozarcu
 Lahko je osvežujoča, sladka, kisla ali tropska pijača /( koktajl
 Postreže se ga v kozarcu, ki ima veliko prostornino /kozarec zagotovi IBA
Na svetovnem kongresu IBA, vsako leto dodeli državi članici enega zmed svetovnih
sponzorjev proizvajalcev pijač, katero mora barman obvezno vključiti v lastno kreacijo pri
pripravi koktajla. Našemu tekmovalcu je bilo letos dodeljeno podjetje Beam-Suntory.
Tomaž se je odločil, da bo koktajla gradil na osnovi viskija Jim Beam.
Tekmovanje je sestavljeno iz več sklopov. Tekmovalec mora v prvem delu pripraviti mešano
barsko pijačo za pet oseb. Strokovna komisija ocenjuje izgled, aromo, okus, celotnosti videz
koktajla, strokovno pripravo koktajla in prestavitev koktajla.
Tomažev koktajl se imenuje "OSHUN". (Boginja božanskosti, ženstvenosti, plodnosti, lepote
in ljubezni...)
V drugi krog tekmovanja - polfinale, se uvrstijo najboljši štirje barmani iz vsake kategorije, ki
je sestavljen iz treh obveznih izzivov (senzorike, strokovnega znanja in hitrost).

Senzorične veščine:
 Tekmovalci bodo morali prepoznati različne okuse: sadja, zelenjave, arome zelišč in začimb
 Prepoznati različne kategorije žganih pijač
 Test z vprašalnikom z več možnimi odgovori
Znanje spretnosti:
 Zgodovina IBA, znanje o pijačah
Hitrostni izziv:
 Pripraviti 5 koktajlov IBA, ki bodo objavljeni tik pred tekmovanjem
Najboljši barman po točkovanju iz vsake kategorije postane svetovni prvak.
V super finale se uvrsti najboljši barman iz vsake kategorije, ki se med seboj pomerijo v
pripravi koktajla in njihove predstavitve. Najboljši-zmagovalec dobi naziv IBA SVETOVNI
BARMAN LETA (“IBA WORLD BARTENDER OF THE YEAR”)
Tomažu želimo SREČNO IN DOBER MIX.

Tomaž Fartek – DBS Slovenia
»OSHUN«-Long Drink
/priprava v kozarcu za mešanje-Mixing Glass/
4,0 cl Whiskey JIM BEAM
2,5 cl Amaretto liker
1,5 cl Mango sirup
0,5 cl Vanilji sirup
1,0 cl limonin sok
Dolijemo 8,0 cl 7 UP limonada
Okras: limonina spirala, koktajl češnja, sveža meta
Poročilo pripravil predsednik društva
Aleš Ogrin

Info: 041 419 566 info@dbs-slo.com
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