REGLER
Alle deltagere vil få udleveret en ”Mystery Box”, hvis indhold er ukendt.
Mystery Box udleveres først ved konkurrencens start
-

De 20 deltagere opdeles tilfældigt i 5 runder à 4 personer i hvert heat.
Indholdet af hver Mystery Box vil variere – dog vil der være basis ingredienser
til alle (lime, citron, gomme etc.).
Alle Mystery Box’s er opbygget efter samme skabelon (3 base, 3 sirup/pure,
3 hedvin eller likører osv.).
Hver deltager har 20 minutters forberedelsestid, hvorefter man har 6 min på
scenen til at lave sine cocktails. Der skal I alt laves 4 ens cocktails.
Kun garnish må færdiglaves i forberedelsestiden, ingen ingredienser må
pre-mixes.
Alt må benyttes som pynt fra Mystery Box’en og basisprodukterne.
Der er ingen regler i forhold til benyttelse af spiritus mm. Dog må man ikke
bruge andet end det der er repræsenteret i Mystery Box.
Finale heatet består af 4 deltagere der er valgt af dommerpanelet på tværs af
alle heats baseret på højeste score.
I ﬁnalen vælger de 4 udvalgte deltagere en basespiritus, som skal indgå i
cocktailen. Personen med den højeste score vælger først. Herefter åbner
deltagerne en ny Mystery box og får igen 20 min. forberedelsestid før ﬁnalen
går i gang, hvorefter man har 6 min på scenen til at lave sine cocktails. Der skal
I alt laves 4 ens cocktails.

Der vil være standardudstyr til rådighed, helt præcist:
2 x Boston Shakere
1 x Barske
1 x Morter
1 x Hawthorne strainer
1 x Julep strainer
1 x Fine strainer
1 x 2/4 cl Jigger
1 x Peeler
Ønsker man at medbringe andet udstyr end dette, er det også tilladt.
Dette skal dog meddeles sammen med tilmeldingen.
Points fra dommerne vil blive givet ud fra: Smag/balance, aroma/udseende og
kreativitet.
Enhver deltager som kommer for sent til brieﬁngen, vil blive diskvaliﬁceret. Ingen
stedfortræder er tilladt.
Skulle der være spørgsmål mm. er de velkommen til at henvende dig til:
Event@Mixology.nu

