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Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkue starttaa NBC:hen
Maajoukkueen jäsenet pakkaavat tampperinsa ja kannunsa ja suuntaavat kilpailemaan erikoiskahvialan ryhmämittelöön
Nordic Barista Cupiin, joka pidetään tänä vuonna Oslossa 5.-7.9.2013
NBC:ssä edustavat Suomen hallitseva Brewers Cup –mestari Noora Kahila (barista / Kaffa Roastery, Helsinki) Suomen
hallitseva baristamestari Kalle Freese (freenlance barista, Helsinki) sekä Antti Mäkinen (barista / Johan&Nyström,
Helsinki).
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Noora on kansallisen Brewers Cupin voittaja vuosimallia 2013. Hän työskentelee baristana helsinkiläisellä Kaffa
Roasteryllä. Hän kilpaili kesäkuussa Melbournessa World Brewers Cupissa sijoittuen kuudenneksitoista. Suodatinkahvin
kautta kahvista kiinnostuneen Nooran vahvuuksiin lukeutuu mm. sifonimenetelmä, tosin kaikenlaiset kahvit valmistuvat
taitavasti Nooran käsissä. Kahviuralla häntää ajavat eteenpäin mahdollisuus oppia uutta, ja sitä kautta aiheuttaa
muutosta ja jakaa oppimaansa tietoa ja taitoa eteenpäin. Nooralla on jonkin verran kansallista kilpailutaustaa, ja hän on
ensimmäistä kautta mukana maajoukkuetoiminnassa.
Kalle on Vuoden Barista 2013. Hän työskentelee freelancerina ja koittaa ehtiä hoitaa myös yliopisto-opiskelujaan.
Kesäkuussa Kalle kilpaili World Barista Championshipissä sijoittuen yhdeksänneksitoista. Kalle on ollut baristana mm.
Good Life Coffeessa, Kaffa Roasteryllä ja Johan&Nyströmillä. Kalle kannustaa ihmisiä ymmärtämäään ja kokemaan
kahvinsa itse, sillä hänestä kahvi on maailman jännittävin ja monipuolisin juoma! Kalle on reissannut kahvin merkeissä
mm. lontoolaiseen Coffee Communiin, ja on mukana Nordic Coffee Culture -blogiprojektissa. Kallella on aktiivinen
kilpailutausta, ja hän on ollut myös aiemmin mukana kilpailevassa maajoukkueessa.
Antti on työskentelee baristana ja kouluttajana Helsingissä Johan&Nyströmillä. Aiemmin hän on tehnyt baristan töitä
myös helsinkiläisessä La Torrefazionessa. Kiinnostus kahveihin on lähtenyt aikanaan kotibaristan puuhista, ja nyt Antti
hallitsee kahvinvalmistusmenetelmät perinteisestä espressosta aina käsinsuodatukseen. Antti on kiinnostunut aikanaan
laatukahveista mm. siksi, että kuuli kahvin olevan Suomessa lähtökohtaisesti huonoa. Antilla on myös jonkin verran
kansallista kilpailutaustaa, ja hän on ollut myös aiemmin mukana kilpailevassa maajoukkueessa.
Hangaround-jäseninä toimintaan liittyivät Viivi Ahtiainen (barista / Fratello Torrefazione) sekä Antti Suomela
(baristakouluttaja, Meira). Joukkueen toiminnasta vastaa team leader Roman Kolpaktsi (barista / La Torrefazione,
Helsinki),
NBC:ssä Suomen tiimi kohtaa Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin baristamaajoukkueet. Kansainvälinen tuomaristo
arvioi maajoukkueiden suorituksia paitsi ammattitaitoon, myös yhteistyökykyyn ja muihin tärkeisiin seikkoihin perustuen.
Nordic Barista Cupin ohjelma koostuu paitsi itse kilpailusta, myös siihen valmistavista workshopeista ja luennoista sekä
cuppingeista. Ohjelmassa on myös Nordic Roastery –kisa sekä perinteinen NBC-hyväntekeväisyyshuutokauppa
Tänä vuonna fokusmaa on Brasilia, ja jokaisen maajoukkueen neljänneksi jäseneksi tuleekin brasilialainen barista.
Workshopien ja tehtävien aiheet vaihtelevat laatunäkökulmasta kahvin viljelyyn ja kahviuran rakentamisesta median
vaikutuksiin kahvialalla. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Science, sustainability, service”.
Tapahtumaan osallistuu väkeä paitsi jokaisesta Pohjoismaasta, myös muualta Euroopasta sekä esim. Yhdysvalloista.
Tapahtumalla on omat kotisivut osoitteessa www.nordicbaristacup.com
Maajoukkueen toiminnasta kerrotaan SEKOn kotisivuilla sekä FB-profiilissa. Sponsorit julkistetaan kesän aikana.

