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Fasfood&Café 2011
Messut ovat auki 2.3.2011 klo 9-17 ja 3.3.2011 klo 9-16. Lisätietoja tapahtumasta täältä
http://www.easyfairs.com/fi/events_216/fastfood-cafe_5629/fastfood-cafe-helsinki_6017/
Täällä http://www.easyfairs.com/fi/booking_80/visitors-booking_1061/show/1740/event/1981/
voit rekisteröityä kävijäksi. Sisäänpääsy on ilmainen, mutta ennakkorekisteröityminen on
pakollinen. Huomaa, että messut on suunnattu ammattilaisille – tästä syystä rekisteröityjältä
kysytään yrityksen nimi.
Suomen Erikoiskahviyhdistyksen baristamaajoukkue
Suomen Erikoiskahviyhdistys SEKO ry:n baristamaajoukkue toimii yhdistyksen ja sen jäsenten
sekä SEKO ry:n yhteistyökumppanin SCAE FC:n tapahtumissa, ja harjoittelee tiiviisti yhä
paremman kahviosaamisen tuomiseksi Suomeen. Maajoukkue tähtää kilpailemaan
erikoiskahvialan ryhmämittelöissä, joita ovat tänä vuonna European Team Coffee Challenge
Pietarissa 9.3.-12.3.2011 sekä Nordic Barista Cup Kööpenhaminassa 25.-27.8.2011.
Maajoukkueen toiminta tulee entisestään laajentumaan vuoden 2011 aikana.
Joukkueen kokoonpano uudistuu kerran vuodessa. Mukaan valitaan henkilöitä, jotka
työskentelevät erikoiskahvialalla, ja ovat jollain tavalla osoittaneet erityistä ammatillista
osaamista ja intohimoa laadukkaan kahvin valmistamiseen.
Maajoukkueeseen kuuluvat tällä hetkellä team leader Roman Kolpaktsi (barista / La
Torrefazione, Helsinki), Joona Suominen (Café Art, Turku, Vuoden Barista 2010), Victoria
Nuottanen (Caffi, Vantaa) sekä Heidi Randström (Café TinTin Tango, Helsinki). Vuoden
Barista 2011 –kilpailun jälkeen kokoonpano uudistuu, kun uusi baristamestari liittyy
joukkueeseen. ETCC-kilpailuun tiimin valmentajaksi on kutsuttu Benjamin Andberg
(freelancer) ja avustajaksi Kalle Freese (Kaffa Roastery), Roman Kolpaktsi ei osallistu
ETCC-kilpailuun.
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