
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

SIRHA COFFEE CHALLENGE 

Plant-based Universe by Alpro 

 

Időpont: 2022. március 22., kedd 10:00-18:00 óra között 

Helyszín: Hungexpo F pavilon – Sirha Budapest kiállítás 

1101 Albertirsai út 10., bejárat a 3-as kapunál 

Növényi italból profi latte art?  

Itt a nagyszerű lehetőség, hogy megmutasd a tehetséged!  

Biztosan Te is rendszeresen találkozol vendégekkel, akik növényi itallal szeretnék 

fogyasztani kávéjukat! Célunk, hogy támogassuk a barista szakmát és 

megmutassuk, mennyire ízletesen és kreatívan lehet felhasználni az Alpro Barista 

termékeit! 

A verseny összdíjazása 400.000Ft értékű 

I. hely 100.000Ft 

II. hely 60.000Ft  

III. hely 40.000Ft   

Valamint további értékes nyeremények is várnak! 

 

A versenyfeladat két részből áll:  

1, egyrészt kreatív italt kell készíteniük a versenyzőknek, melyhez kötelezően 

felhasználnak egy választott Alpro Barista terméket. Saját kávéval dolgozhatnak, 



és felhasználhatnak egyéb kiegészítő alapanyagokat is az alkohol kivételével. 

Fontos az ízharmónia és az esztétikum. 

2, a másik feladat választott Alpro Barista termékből latte típusú ital készítése 

választott minta öntésével. A latte ital űrtartalma 100-250 ml között lehet. Fontos 

az ízharmónia és a minta. 

Mind a kreatív, mind a latte italból 2-2 versenyital készül. Az Alpro biztosítja a 

választott Alpro Barista termékeket a helyszínen, valamint teszttermékeket is mind 

a négyféle fajtában a versenyjelentkezés leadását követő 8 napon belül.  

A poharakról, a kávéról és az egyéb alapanyagokról versenyző gondoskodik, 

valamint hozhat magával saját őrlőt is. Amennyiben nem hoz őrlőt, a jelentkezési 

lapon jelezze és a helyszínen biztosítunk őrlőt.  

Baristák jelentkezését várjuk a megmérettetésen.   

Dolgozhatsz egyedül is a versenyprogramban, de lehetnek segítőid is. 

Feloszthatjátok, ki-mit vállal a versenyen, latte-prezentáció-kreatív ital, mind lehet 

egy-egy tag külön feladata. Egy ember lehet több csapat tagja is. A lényeg a 

legkiválóbb versenyprogram! 

Összlétszám: 8 csapat  

A verseny a barista szakmai versenyek koncepciójának megfelelően zajlik, két 

munkaállomás kialakításával a színpadon. A versenyzőknek 15 perc felkészülési 

időt és 15 perc versenyidőt biztosítunk. Mivel megengedett a csapatmunka, a 

versenyzők maguk döntenek arról, melyik versenyszámot melyik versenyző 

mutatja be.  

Versenyhelyszín: 

Az esemény a HUNGEXPO „F” pavilonjába, a Sirha egyik színpadján zajlik. A 

látogatók ültetett nézőtéren és nagyméretű kivetítőn követhetik az eseményt. A 

Sirha weboldalán élő közvetítésben nézhetik a programot mindazok, akik 

virtuálisan vesznek részt a kiállításon.  

Szervezők: Presspirit – KávéBár PR, Sirha Budapest 

Stratégia partner: Alpro 

Jelentkezési határidő: 2022. március 16., részvételi díj nincs! 

Jelentkezés: az info@presspirit.hu mail címen, a jelentkezési űrlap kitöltésével, 

tárgyban megjelölve az Alpro-Sirha versenyjelentkezést 

A versenyjelentkezés visszaigazolásával e-mailben küldjük a további 

információkat.  
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