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TECHNICKÉ HODNOTENIE

0-6

áno nie

0-6

áno nie

Čistota pracoviska na konci
Čisté portafiltre na konci
Hygienické používanie utierok
Dodržiavanie hygieny počas vystúpenia
Organizácia pracovnej plochy počas vystúpenia
Profesionalita a plynulosť pri práci
Max. počet bodov: 21

Kvalita
ESPRESSO
Crema/pena - konzistencia

x2
x4

Chuťová vyváženosť (harmónia medzi sladkým/kyslým/horkým)
Zmyslová vyváženosť (chuť plná/zaoblená/mäkká)
Správna voľba šálky
Servis s príslušenstvom (lyžička, cukor, voda)
Max. počet bodov: 39

CAPPUCCINO

0-6

Vizuál

áno nie
x2

farebná kombinácia mlieka a kávy, kontrast, symetria, lesklosť peny

x3

Zmyslová vyváženosť
teplota, harmónia medzi mliekom a espressom, textúra mliečnej peny
Správna voľba šálky
Servis s príslušenstvom (lyžička, cukor, voda)
Max. počet bodov: 32

ESPRESSO TONIC

0-6

áno nie

Prezentácia
Správna voľba skla
Dodržanie receptúry
Vizuál

x2

Chuťová vyváženosť
Max. počet bodov: 26

VYSTUPOVANIE BARISTU

0-6

áno nie

Prezentácia, informácie, iniciatíva
Profesionalita, správnosť servisu
Vhodnosť oblečenia
Max. počet bodov: 13

CELKOVÝ DOJEM

0-6
x4

Celkový dojem , korelácia medzi kvalitou nápojov a vystupovaním
Max. počet bodov: 24

2

