Oficiální tisková zpráva ze dne 19. 5. 2009

P e t r a Ve s e l á a C o ff e e s p e c i a l i s t u v á d ě j í :

aneb patent na nejlepší café,
neboli velice smyslový den...
Datum a místo konání:

2.6.2009

/

12.00 hod - 24.00 hod.

/

Zemanova Kavárna

Propozice, časový harmonogram:
13.00 hod - 18.00 hod. tasting
Hudební produkce do 24.00 hod.

Brno střed, Jezuitská ul. 6

Téma:
Právě nyní, po všech předešlých variacích přichází Coffeeright s pravou podstatou věci.
Káva, její smyslové vlastnosti a jejich hodnocení.
Samotný tasting je denní záležitostí, kdy naše smysly obecně lépe vnímají.
Proto tentokrát ve větším prostoru Zemanovy kavárny již přes den.
Proto tentokrát v silnější sestavě výrobců i dovozců samotných značek.
Proto tentokrát s aktivní účastí publika, které se formou zábavného testu pokusí poznat a zhodnotit svůj smyslový vjem.
Takové malé základy tastingu.
Vítězem Cofferight 5, tedy bude jeden z jeho návštěvníků. A ten si také odnese nějaké vychytané kávové ceny.
Za tradiční italskou espresso školu se představí tito výrobci:
VESCOVI, Padova; BAZZARA, Trieste; CARRARO, Schio
Všechny tyto značky spojuje jeden základní faktor a tím jsou desítky let praxe
ve všech odvětvích zpracování kávy až po espresso.
Za české výrobce se představí tyto tři velmi moderní a sympatické české firmy:
La bohéme café, Mamma coffee, Coffee source
V přilehlé jurtě se ve společnosti vodních dýmek Davida Sisina Synáka velmi stylově představí
vítězové letošního mistovství České republiky v Cezve - Ibrik Lukáš Kovářík a Jiří Tomek.
Na pódiu Zemanovy kavárny vystoupí tito milovníci kávy:
Vítrholc, Shivanam, Mateřídouška, Xavier Baumaxa
Společně s nimi vystoupí řada velmi blízkých Dj s, kteří jsou jak známo mimořádní milovníci kávy...
Deku a propisku do letního parku s sebou a snad dobrá informace pro začátek i na konec.
Buďte ke svým chutím 2. 6. šetrní, čeká je perný den.
Více informací na:
www.coffeespecialist.cz
mail: info@coffeespecialist.cz
Petra Veselá, tel.: 606 705 004

Mediální partneři akce:
www.cuketka.cz
www.informacezbrna.cz
www.metropolislive.cz

www.chillijulie.cz
www.atelierzidlicky.eu
Sunakashi city bar,
Rooseveltova 9 Brno

