PIATOK 27.08
10:00 Oficiálne otvorenie pavilónu v KINE TATRAN
VEĽKÁ KINOSÁLA
11:00 Prednáška: Čo je to káva a odkiaľ pochádza? Pôvod, pestovanie, zber, spracovanie
(Gastrovia Group)
12:00 Prednáška: Prečo je praenie dôleité?
(Druhy praenia, vplyv na chuť kávy a zdravie človeka)
(Lukáš Kubíny - Illimité Coffee Roasters)
13:00 ESPRESSO HODINKA (ochutnávka espressa od rôznych praiarní )
14:00 Prednáška: Veľmi dôleité, ale často prehliadané: úloha VODY a údrba kávovaru
(Jaroslav Grexa - Joe's Beans)
15:00 Prednáška: Alternatívne prípravy kávy (V60, aeropress, sifón, kalita, woodneck, french press, coldbrew ..)
(Matúš Gajdoš-Slovac Aeropress Champion 2016 / Dávid Gajdoš– Espresso Bar Spišská Sobota).
16:00 Prednáška: Koncept modernej kaviarne, (Juraj Beráts - Mabets s.r.o - FELKA COFFEE)
17:00 ESPRESSO HODINKA (ochutnávka espressa od rôznych praiarní )
17:30 posledný vstup
18:00 zatvorenie pavilónu
MALÁ KINOSÁLA
•REZERVOVANÝ WORKSHOP s majsterkou sveta KAPACITA 6 osôb (náklady = 150 eur / osoba)
CENA ZAHŔŇA:
Plne vybavené baristické stage, mlieko, kávu, 3 hodinový teoretický a praktický tréning latte art od Manuely Fensore a Carmen Clemente,
dvojdňový vstup do pavilónu Sveta Kávy, keepcup, darček
OSTATNÉ PRIESTORY KINA
BREW BAR- monosť ochutnať rôzne druhy káv od slovenských aj talianských praiarov
lATTE ART STAGE- monosť vysskúšať si pripraviť dokonalé cappuccino
MOKA POINT- monosť ochutnať kávu pripravenú jednýcm z najtradičnejších talianských spôsobov

JEDNODŇOVÉ VSTUPNÉ: 10eur
DVOJDŇOVÉ STUPNE: 16eur
(v cene lístka je zahrnutý KeepCup v hodnote 10eur, degustácie a prednášky)

Vstupenky v predpredaji na www.tootoot.sk
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LATTE ART WORKSHOP
MANUELA FENSORE
CARMEN CLEMENTE
Workshop je intenzívny Latte Art Tréning pre skúsených ale aj menej skúsených baristov, ktorý sa chcú naučiť základy alebo zdokonaliť svoj pokročilý Latteart.
Pre kádého účastníka je počas 3 hodín k dispozícii plne vybavený baristický stage, kde bude po celý čas pod odbornýcm dohľadom majsterky sveta
Manuely Fensore a Carmen Clemente (IT).

V CENE LÍSTKA JE ZAHRNUTÉ:
Mlieko, káva, plne vybavený baristický stage (v rátane konvičiek)
Osobný couching od Manuely Fensore a Carmen Clemente
Dvojdňový vstup do pavilónu Svet Kávy
Keepcup v hodnote 10 eur

TERMÍNY:
PIATOK 27.8.2021
9:30-12:30 WORKSHOP 1.
14:30-17:30 WORKSHOP 2.
SOBOTA 28.8.2021
9:00-12:00 WORKSHOP 3.
KINO TATRAN (Námestie svätého Egídia 43/86, 058 01 Poprad)
MALÁ KINOSÁLA NA POSCHODÍ

Technické vybavenie pre Vás zabezpečili hlavní partneri podujatia:

Vstupenky v predpredaji na www.tootoot.sk
V prípade akýchkoľvek poiadaviek (farbivá, 3dLatteart, topingy, rastlinné mlieko, freepour, dokresľovanie…), nás neváhajte kontaktovať aby sme Vám vedeli zabezpečiť čo najväčší komfort.
Telefón: +421917 853855
E-mail: bortolini.barbara@gmail.com
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SOBOTA 28.08
9:00 otvorenie pavilónu
VEĽKÁ KINOSÁLA
9:00 ESPRESSO HODINKA (ochutnávka espressa od rôznych praiarní)
10:00 Prednáška: Barista, povolanie alebo ivotný štýl? (Michal makovič - Karma Coffee)
11:00 Prednáška: ESPRESSO -Mýty a fakty (Šimon Staš - Q Grader - Stacomb, MlsnaCava,VictoriaArduino SK)
12:00 Prednáška: Príbeh dvoch kávových svetov (Gastrovia Group)
13:00 Kávový Kvíz (skvelá zábava a skvelé ceny)
14:00 Prednáška: Čo všetko vieme nakresliť do šálky?
LATTE ART (pôvod, druhy latte art, dokonalé cappuccino)
prezentované majsterkou TALIANSKA v Latte Art CARMEN CLEMENTE
a majsterkou SVETA v Latte Art MANUELOU FENSORE
15:00 -17: 00 LATTE ART SHOW Manuela Fensore a Carmen Clemente spoločne s našími
SLOVENSKÝMI BARISTAMI pod záštitou súťae LATTE ART KRÁĽ
ivé ukáky Latte Art s monosťou ochutnať rôzne mliečne drinky, cappuccino, caffe latte, espresso macchiato...
a odfotiť sa s Baristami a Majsterkou
17:30 Posledný vstup
18:00 zatvorenie pavilónu
MALÁ KINOSÁLA
•REZERVOVANÝ WORKSHOP s majsterkou sveta KAPACITA 6 osôb (náklady = 150 eur / osoba)
CENA ZAHŔŇA:
Plne vybavené baristické stage, mlieko, kávu, 3 hodinový teoretický a praktický tréning latte art od Manuely Fensore a Carmen Clemente,
dvojdňový vstup do pavilónu Sveta Kávy, keepcup, darček

OSTATNÉ PRIESTORY KINA
BREW BAR- monosť ochutnať rôzne druhy káv od slovenských aj talianských praiarov
lATTE ART STAGE- monosť vysskúšať si pripraviť dokonalé cappuccino
MOKA POINT- monosť ochutnať kávu pripravenú jednýcm z najtradičnejších talianských spôsobov

JEDNODŇOVÉ VSTUPNÉ: 10eur
DVOJDŇOVÉ STUPNE: 16eur
(v cene lístka je zahrnutý KeepCup v hodnote 10eur, degustácie a prednášky)

Vstupenky v predpredaji na www.tootoot.sk
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