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Baristamaajoukkue on taas koottu
Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkueeseen kootaan kahvialan ammattilaisia ja
tosiharrastajia, joita yhdistää intohimo loistavaan kahviin ja ammattimaiseen
kahvinvalmistamiseen, halu kehittyä omassa työssä ja nostaa Suomi kahvimaailmankartalle.
Joukkueessa on neljä kilpailevaa jäsentä, ja sen lisäksi useita kansallisen tasoon toimintaan
osallistuvia jäseniä.
Maajoukkueella on yhteisiä tapahtumia, jameja, koulutuksia, leirejä, messuja, koulutuksia,
matkoja ja kilpailuja sekä sponsoreille luvattavia tapahtumia, joihin koko joukkue osallistuu.
Joukkue myös avustaa SEKOa koulutusmateriaalin luomisessa.
Maajoukkue kootaan vuosittain Barista JAMissa käytävän kisan perusteella, osaamisen ja
kokemuksen perusteella sekä mahdollisten muiden työnäytteiden perusteella. Mukaan valitaan
henkilöitä, jotka työskentelevät erikoiskahvialalla, ja ovat jollain tavalla osoittaneet erityistä
ammatillista osaamista ja intohimoa laadukkaan kahvin valmistamiseen. Maajoukkue tähtää
kilpailemaan erikoiskahvialan ryhmämittelössä Nordic Barista Cupissa, joka pidetään tänä
vuonna Kööpenhaminassa 25.-27.8.2011.
Vastavalittuun maajoukkueeseen kuuluvat team leader Roman Kolpaktsi (barista / La
Torrefazione, Helsinki), Suomen hallitseva Cup Tasting –mestari Kaisa Sarén (barista ja toinen
omistaja / Kahvila Sävy, Helsinki), Suomen hallitseva baristamestari Lauri Pipinen (barista,
Kaffa Roastery) sekä Antti Mäkinen (barista / La Torrefazione, Helsinki).

Roman Kolpaktsi
Roman on toiminut v. 2009-2011 baristamaajoukkueen team leaderina,
ja kilpaillut vuonna 2006, 2008 ja 2009 Vuoden Barista –kilpailun
finaaleissa sijoittuen aina kolmen parhaan joukkoon. Romanilla on myös
SCAE:n baristasertifikaatti. Hän työskentelee baristana ja
baristakouluttajana helsinkiläisessä La Torrefazionessa, ja kuuluu
SEKO:n ja SCAE FC:n hallitukseen. Roman on ollut myös Nicaraguan
Barista Championshipissä 2007 teknisenä tukihenkilönä samalla kun
osallistu 4 kk mittaiseen Internship Programiin (Cafe Don Paco,
Nicaragua).

Kaisa Sarén
Kaisa on hallitseva Cup Tasting Champion, sekä toinen helsinkiläisen
Kahvila Sävyn baristoista ja omistajista. Hän kilpaili myös Vuoden
Barista 2011 –semifinaalissa. Kaisa innostui kahvista tavattuaan
kiinnostavan kahviharrastajan, ja innostus kantoi yhteisen kahvilan
avaamiseen puolisen vuotta sitten. Hän on tutustunut mm.
maistamiseen, kahvilaitteiden toimintaan, kotipaahtamiseen ja
paahtamisen perusteisiin sekä tehnyt erinäisiä kahvimatkoja pitkin
Pohjoismaita. Baristan työtä ovat omalta osaltaan tukemassa
biokemiaan ja solurakenteisiin painottuneet biologian opinnot. Kaisa on
miettinyt itselleen räätälöidyn kahvimaailmaa sivuavan luonnontieteelliskaupallisen tutkinnon mahdollisuutta – toinen vaihtoehto on pyrkiä
Triesten Illy Foundationiin.
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Lauri Pipinen
Lauri on Vuoden Barista 2011. Hän osallistui tänä vuonna ensimmäistä
kertaa myös Cup Tasting Championship –kilpailuun. Lauri työskentelee
helsinkiläisellä Kaffa Roasterylla, ja opiskelee ravintolakokiksi - takana
ovat jo restonomiopinnot. Lauri toimii Kaffalla baristana, ja osallistuu
paahtimotyöhön, tuotekehittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Ennen
Kaffaa hän on työskennellyt helsinkiläisessä Kaffecentralenissa, ja
ensimmäinen baristan paikka hänellä oli lohjalaisessa Cafetoriassa,
jossa kahvikipinä syttyi lopullisesti. Ennen sitä Lauri oli ehtinyt olla
kotibarista noin puolentoista vuoden ajan.

Antti Mäkinen
Antti on työskennellyt baristana helsinkiläisessä La Torrefazionessa
kesästä 2010 saakka. Kiinnostus kahveihin ei kuitenkaan ole niin tuore –
Antti on harrastanut kahveja kotibaristan ominaisuudessa jo viitisen
vuotta. Vuoden Barista 2011 -kisassa Antti sijoittui kolmanneksi, ja hän
osallistui tänä vuonna ensimmäistä myös Cup Tasting Championship
2011 –kilpailuun.

Tähtäimessä Nordic Barista Cup
Kilpailussa kohtaavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin baristamaajoukkueet.
Kansainvälinen tuomaristo arvioi maajoukkueiden suorituksia paitsi ammattitaitoon, myös
yhteistyökykyyn ja muihin tärkeisiin seikkoihin perustuen. Suomi sijoittui viime vuonna
kolmanneksi, mutta saavutti myös yksittäisten ryhmätehtävien voittoja.
Nordic Barista Cupin ohjelma koostuu paitsi itse kilpailusta, myös siihen valmistavista work
shopeista. Tänä vuonna yksi teemoista maku ja tiede sen takana: mm. biokemia ja
molekyylimiksologia. Makuteeman mukaisesti joukkueille kootaan Nordic Boxit, joiden raakaaineita joukkueiden tulee hyödyntää kilpailujuomassa. Myös erilaiset cuppingit ja Nordic
Roastery –kisa ovat kaikkina vuosina olennainen osa tapahtumaa. Joukkueet osallistuvat aina
myös uusia näkökulmia tarjoileville käsitteleville luennoille. Lisäksi luvassa on perinteinen NBChyväntekeväisyyshuutokauppa.
Maajoukkueet työskentelevät päivittäisten teemojen ympärillä, ja varsinaisen kilpailupäivän
ohjelma ja tehtävät pysyvät salassa aina kilpailun alkuun saakka.
Tapahtumaan osallistuu väkeä paitsi jokaisesta Pohjoismaasta, myös muualta Euroopasta
sekä esim. Yhdysvalloista.
Tapahtumalla on omat kotisivut osoitteessa www.nordicbaristacup.com Sivuilla kerrotaan
tarkemmin tapahtumasta ja aiemmista vuosista, ja kilpailun päätyttyä sinne päivitetään mm.
valokuvagalleria. Tiedotteen alaosasta löydät maajoukkueemme sponsorit.
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