
 
 

SOBOTA 25. 1. 2020 

 
HALA A0 

 
09.00  Finále súťaže  kuchárov seniorov „MAJSTER KUCHÁR SR 2019 / 2020“ 
    
10.00  Live cooking show a prezentácie známych osobností slovenskej gastronómie, 

hostí z Českej republiky a z Írska.    
                     
14.00  Ukážky prípravy jedál zo surovín poskytnutých partnermi Slovenského zväzu 

kuchárov a cukrárov spojené s ukážkami využívania možností gastronomickej 
technológie a rozšírenia portfólia surovín a potravín a ich uchovávania pre 
kuchárov a cukrárov. Ukážky  budú spojené s ochutnávkami pre verejnosť. 

 
16.30  Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže „Majster kuchár 

2019/2020“ v odbore kuchár senior 
Organizátor: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, METRO Cash & Carry, s.r.o. 
 

 
HALA D1 
 
11.00    Otvorenie, úvodné informácie o súťaži v kategórii FLAIR  

            

11.30    MASTER CUP 77 2020 BARMANSKÁ SÚŤAŽ - KATEGÓRIA FLAIR  
Profesionálna barmanská súťaž v kategórii FLAIR s medzinárodným 
zastúpením. 

 

17.00    Vyhlásenie výsledkov MASTER CUP 77 2020 - FLAIR  

Organizátor: Goral Vodka Master 
 

 
HALA D2 Kávové mestečko 
                            
10.00  Latte art show, kreslenie mliečnou penou do kávy najlepšími z najlepších 

Sobota bude patriť tradične veľkolepej Latte art show. Svoje zručnosti 



predvedú najlepší slovenskí baristi z rôznych gastronomických prevádzok 
z celého Slovenska. Súťažiť sa bude v kreslení mliečnou penou do espressa. 
Vzory sa budú žrebovať a tak diváci uvidia v každom kole niečo nové a v inom 
prevedení.  
Organizátor: Academy of Coffee s.r.o. 
 

09.00  #Akosatoma  
Prednášky a diskusie so slovenskými pestovateľmi, výrobcami a chovateľmi o 
histórii a pôvode surovín, rôzne témy typu ako sa má naozaj chovať dobytok, 
ako funguje poctivá pekáreň a pečivo bez následkov, rozpoznáte rybu z 
rybníka od tej z plastového bazéna? 
 

11.15             Vystúpenie tanečnej skupiny 
Tanečné štúdio ASSOS NELUX 

 
12.00              Živá škola varenia 

Naučíme sa spolu tipy a triky svetových rozmerov a nových trendov.  
                        Česko-slovenská kuchyňa: Tomáš Valkovič, Reštaurácia Eska, sieť Ambiente 
 
13.00             Koncert kubánskej kapely ARISCUBA plus vystúpenie tanečnej skupiny 

Tanečné štúdio ASSOS NELUX 
 
14.00            Capping - ochutnávka kvalitných káv so zodpovedným pôvodom z celého 

sveta.  
Matúš Gulbiš, MLSNACAVA, STACOMB, s.r.o. 

 
15.00            Koncert kubánskej kapely ARISCUBA plus vystúpenie tanečnej skupiny 
 Tanečné štúdio ASSOS NELUX 
 
16.00           Workshop s Luckou Gažovou Lulusbakery - Zdobenie koláčikov 
 
17.00           Koncert Igor Kmeťo starší  

Organizátor: FRESHBOX 
 
 


