
Monin Junior Cup 2019 norisināsies š.g. 24.Oktobrī, plkst.12:00 Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26, Rīgā.



Konkursa mērķi

Radīt jaunas un oriģinālas

bezalkoholisko kokteiļu receptes

Popularizēt bārmeņu profesiju Latvijā;

Bārmeņu, viesmīļu studentu

kvalifikācijas paaugstināšana;

Veicināt bārmeņu un viesmīļu

skolu atpazīstamību Latvijā;

Piedalies, esi viens no konkursa dalībniekiem.



Studentu konkursi citur pasaulē

Polija, Austrija, Vācija, Francija, Šveice u.c.



Uzstāšanās secība

Uzstāšanās secību noteiks izloze, kura norisināsies konkursa dienā plkst.11:00



Sagatavošanās pirms uzstāšanās

Speciālajā sagatavošanas telpā bārmeņi sagatavo visu nepieciešamo saviem kokteiļiem. 

Sagatavo dekorācijas, nopulē glāzes u.t.t. Sulām jābūt salietām stikla kārafēs vai sulas 

traukos. 



Uzstāšanās kārtība

Bārmeņi uzstāsies uz skatuves, kopā 2 vai 3. Dotais laiks uz skatuves 7.minūtes, 

jāpagatavo 3 kokteiļi. Kokteiļus bārmeņi gatavos reizē.

Sagatavošanās laiks (pirms iziešanas uz skatuves)- neierobežots. 



Bārmeņu izskats

Bārmeņi uzstājas klasiskajā bārmeņu apģērbā- svinīgi. Džinsi, 

sporta apavi nav atļauts.



Instrumenti, glāzes, produkti

Nepieciešamās glāzes, bārmeņa inventāru un nepieciešamos produktus (izņemot 

Monin un Evian ūdeni) dalībnieki nodrošina paši. 



Glāžu daudzveidība

Kokteiļu konkursos glāzei ir ļoti liela nozīme. Izvēlaties skaistu un neparastu glāzi, 

kura veidos īpašu noskaņu jūsu gatavotajam kokteilim.



Kokteiļu idejas



Ieteikumi

Esiet radoši, oriģināli un pārsteidziet žūriju!

• Izmantojiet tikai kvalitatīvas sastāvdaļas;

• Monin biezeņi un sīrupi sniegs kokteilim 

viendabīgu kontrastu, patīkamu garšu un 

aromātu;

• Kokteiļu krāsai jābūt patīkamai, dzidrai un 

bez nogulsnēm;

• Pievērsiet uzmanību salduma un skābuma 

balansam;



Dekorāciju idejas

Kokteiļu dekorācijām izmantojiet augļus, ogas, garšsaknes, augļu mizas, dārzeņus. 

Dekorācijām stingri jāturas uz glāzes malas. Dekorāciju var uzlikt uz bambusa kociņu. 



Ieteikumi

Esiet radoši, oriģināli un pārsteidziet žūriju!

• Izmantojiet tikai kvalitatīvas 

sastāvdaļas;

• Daži ieteikumi- Baltais redīss, 

sarkanā biete, melone, vaniļas 

pāksts, ananāsu lapas, dažādas 

ogas;

• Dekorācijai jābūt noturīgai, tā 

nedrīkst ātri sažūt;

• Dekorāciju gatavošanai 

izmantojiet piparkūku 

formiņas;



Iedvesmai



Iedvesmai



Iedvesmai



Kokteiļu vērtēšana

Izskats, Aromāts, Garša, Oriģinalitāte



Dalībnieka vērtēšana

Darba vietas kārtība, tīrība. Precīza saliešana, kokteiļu pagatavošana pēc izvēlētās 

pagatavošanas tehnikas un receptes. 



Pieteikumu anketas

Lai uzvarētu, ir jāpiedalāsAnketas gaidīsim līdz 21.Oktobrim

inguss@gemoss.lv



Ieguvumi

Jauna pieredze, draugi, iespējas, zināšanas, emocijas




