
Versenykiírás 
 

A Reflexshop Kft. a 2019. évi Magyar Aeropress Bajnokságra az alábbi versenykiírást teszi közzé. 
A verseny ideje: 2019. augusztus 30. 18.00 
Helyszín: ÖTKERT, 1051 Budapest, Zrínyi u. 4. 
 
A versenyre bárki jelentkezhet, aki elfogadja az alábbi szabályzatot és a 9.990 Ft nevezési díjat kifizeti. 
A nevezők maximális létszáma: 27 fő, melyet a nevezési lap és pénzügyi teljesítés beérkezése 
sorrendjében veszünk figyelembe.  
 
A verseny győztese képviseli Magyarországot Londonban, a 2019-es AeroPress világbajnokságon. 
A győztes világbajnokságon való részvételének utazási és szállás költségét a szervezők és a támogatók 
biztosítják. 
 
Támogatók: 

- Aerobie Ltd, Aeropress 
- BWT Best Water Technology 
- Goosebumps Coffee Lab 
- Modbar 
- Reflexshop Kft., az AeroPress magyarországi forgalmazója 
- Warda Coffee Roasters 
- 42 Coffee 

 
Versenyszabályzat  
Minden versenyzőnek tisztességes versenyszellemben kell részt vennie, a bírák és versenytársaival 
szemben a tisztelet elvárásainak megfelelően kell viselkednie. 
 
A zsűri a verseny során AeroPress-el elkészített italokat az íz alapján értékeli, hogy melyiket találja a 
legkiválóbbnak. Azt szeretnénk, hogy a verseny a lehető legátláthatóbb legyen, azzal a szándékkal, 
hogy minél jobban össze lehessen hasonlítani a különböző technikákat, amelyekkel italt lehet készíteni 
az AeroPress-el. 
 
Általános szabályok: 
A kötelező italmennyiség 2 dl, melyet a mellékelt pohárban kell felszolgálni. Semmilyen plusz 
adalékanyagot, összetevőt nem tartalmazhat az ital. Minden versenyzőnek 8 perc áll rendelkezésére a 
versenyzéshez, mely magába foglalja az előkészítési időt és a versenyzési időt is. Az óra 8 perctől fog 
visszaszámolni. A versenyzőnek le kell írnia, hogy milyen technikával készíti el az italt és ezt a 
szervezőknek előre oda kell adnia – a használt technika nem befolyásolja a zsűrizést. 
 
Zsűrizés: 
Az értékelést a verseny során három tagú zsűri és egy főbíró végzi. Nincs általános pontozó lap, vagy 
kóstolási űrlap, melyet a zsűri tagjai használnának. A zsűri tagjainál fontos, hogy hozzáértő 
kávékóstolók legyenek, legyen bizonyos jártasságuk az AeroPress-el való italkészítésben, és hogy 
ismerjék az AeroPress profilját és stílusát. A zsűritagoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy tudják 
értékelni az italt csupán az íz alapján.  
A versenyzőknek kötelező teljesen ugyanazt az italt felszolgálniuk minden egyes csészéjükben, ezzel 
biztosítva az egyenlő értékelést. Az ital hőmérsékletét nem értékeli a zsűri, azonban annyi időt tölt el 
az ital hűtésével, amennyit jónak gondol, hogy iható hőmérsékletre hűtse azt. Az ital hűtése és 
kevergetése javasolt a zsűrinek, hogy egyenlővé tudják tenni az italok hőmérsékletét. A csészék alján 
a versenyzők nevei lesznek feltüntetve. Miután a zsűri tagjai befejezték az értékelést, a főbíró háromig 
számol, majd háromra minden zsűritag rámutat az általa legjobbnak értékelt italra, és az az ital nyer, 



amelyik a legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben mind a három zsűritag más a kávét választ, a főbíró 
megkóstolja mind a három kávét és végső ítéletet hoz.  
A bíráknak a versenyen használt kávéra jellemzően a tisztaságot és az ízt kell keresnie az italokban. A 
zsűrinek az aromát, az ízt, a savasságot és édességet, a testet, a harmóniát és az utóízt kell értékelnie. 
 
Kávé: 
A versenyen kötelezően használandó kávét a Reflexshop budai szaküzletében lehet átvenni. A 
pörkölési időpontokat a Magyar AeroPress bajnokság hivatalos honlapján (www.aeropress.hu) és 
Facebook oldalán (facebook.com/AeroPress.hu) lehet megtekinteni. 
 
Eszközök: 
Az eszköz a verseny megkezdése előtt bemutatásra kerül.  A szervezők kávéőrlőt és vízmelegítőt a 

helyszínen biztosítanak, azonban a versenyzők használhatnak saját darálót és vízforralót. Az AeroPress-

en történő bármiféle változtatást közölni kell a főbíróval, melyet az engedélyez, vagy annak használatát 

megtiltja. Bármilyen szűrő (fémszűrőt is beleértve) használata megengedett. 

Víz: 
A szervezők a vizet a helyszínen biztosítják a versenyzők számára. A versenyzők bármilyen egyéb vizet 
is használhatnak, azonban azt a bíráknak be kell mutatni és annak naturalitását ellenőrizni kell. Ízesített 
víz használata nem megengedett. 
 
Fordulók: 
A fordulók pontos számát a jelentkezők létszáma alapján határozzuk meg.  
Általában 27 versenyző van, 9 forduló, mindegyikben 3 versenyzővel. Minden forduló nyertese kerül 
be az elődöntőbe. A két elődöntőből kerül ki a kettő döntős. 
A harmadik helyért a döntő előtt lesz egy forduló. A zsűri kiválasztja a második legjobb kávét az 
elődöntőkből. Amennyiben a döntőbe jutott kávé két szavazattal jut tovább, az egy szavazatot kapott 
kávé lesz az esélyes a harmadik helyre. Ha azonban a döntőbe jutott kávé 3 szavazatot kap, akkor a 
maradék két-két kávét újra kóstolják.  
Minden forduló után, a zsűrizési idő alatt el kell takarítaniuk a versenyzőknek a versenyterületet maguk 
után.  
 
 


