
القواعد واللوائح الخاصة بمسابقة الباریستا

معلومات عاّمة
اإلضافة إلیھاتحتفظ الجھة المنّظمة لنفسھا بحق إزالة أي من القواعد واللوائح أو تعدیلھا أو•
تحتفظ الجھة المنّظمة بجمیع الحقوق المرتبطة بالوصفات المستخدمة والصور الملتقطة خالل الحدث•
ال تتحّمل الجھة المنّظمة مسؤولیّة أي ضرر قد یصیب األغراض المعروضة الخاصة بالمتنافسین أو •

لشخصیة أو مسؤولیة فقدان أي منھامعداتھم أو أدواتھم أو مقتنیاتھم ا
یتوّجب على المشاركین إبراز بطاقات الھویة الخاصة بھم وشاراتھم أمام الشخص المسؤول من أجل •

المسابقةل إلى الدخو
ن المحددین للمسابقة أنھم غائبونیعتبر المتسابقون الذین ال یحضرون في الموعد والمكا•
2017أغسطس25بعد المشاركة جرى إلغاء تبطل إمكانیة استرداد الكلفة المدفوعة في حال •
یتوّجب على كّل مشارك إحضار وصفة المشروب الخاصة بھ، وتوزیعھا على لجنة الحكام قبل بدایة •

المسابقة
یرجى، خالل المسابقة، وضع الشارات عند الجھة التي ُكتب رقم المشارك علیھا، علًما أنّھ یجب أال •

اھًرا ومرئیًا للحّكامیكون أي اسم أو شعار ظ
وغیرھا ) (أكواب لمعداتجمیع المكّونات (من شراب وحلیب ...) وامشارك إحضارینبغي على كلّ •

لمعرفة ما یتوجب احضارهیمكنكم االتطالع على الئحة المكونات والمعدات المؤمنة خالل المسابقة
المشروب ا، المشروب المكون من الحلیب وسوسبرإلیجب استخدام قھوة العمید في إعداد قھوة ا•

الخاص

اد والثلج أغراض متوفّرة في موقع العمل.ظة: آلة المزج (البلندر) والبرّ مالح

ملّخص مجریات المسابقة
 تتألّف مساحة المسابقة من منّصة بار واحدة
سیعیّن وقت لبدایة العمل لكل متسابق على حدة
 لیة:دقیقة في محّطة العمل، على أن تنقسم إلى المراحل التا45سیحصل كّل متسابق على



15للتحضیرةقیدق
15للمسابقة/العرضةقیدق
15لتنظیف المحّطةةقیدق

سوف یوزع للمشتركین في وخالل المسابقةالخاص ببن العمیدزيالعلى جمیع المشاركین إرتداء • 
االجتماع الخاص مع الحكام

یجب أن تقدم جمیع المشروبات للحكام على طاولة العرض .• 

جوالت:أربع ستتألّف المسابقة من

في الیوم الثاني6مشتركین في الیوم األول و 6على مداریومینمتسابقین السیتنافس: األولىالجولة 
متسابقین في جولة النھائیات في الیوم الثالث3سیتنافس النھائیات:

 ،عالمات ینتقل المتسابقون الذین یحصلون على أعلىفي نھایة الجولة األولى التي تمتدّ على یومین
من بین المتسابقین إلى الجولة النھائیّة. وال یتم نقل عالمات المتسابقین في كّل جولة لتُحتسب في 

الجولة المقبلة.
 تسابقین المؤھلین إلى الجولة النھائیّة إلعالن عن أسماء الافي ختام الیومین األول والثاني، من المقّرر

حضور. كما تجدر اإلشارة الطلب من جمیع المتسابقین وسیجري تكریم جمیع المتسابقین. بالتالي، یُ 
إلى أنھ سیتّم اإلعالن عن أسماء المتأھلین إلى النھائیّات بدون أي ترتیب محدّد في الیوم الثاني.

 عند السادسة والنصف مساًء.كتوبرأو/ولاألتشرین 12من المقّرر تنظیم حفل توزیع الجوائز في

القواعد واللوائح
بتقییم أداء المتسابقین.انفنیانوم حكمان حسیان وحكمسیق.1
، المشروب المكون الخاصالمشروب (قھوة اإلسبرسو، كل فئةسیقدّم المتسابقون مشروبًا واحدًا من.2

12لیصبح مجموع المشروبات األربعةالحكام كل من) إلىمن حلیب
یجب االنتھاء من كّل فئة من ر كل متسابق ما ھو ترتیب المشروبات التي یقدّمھا؛ لكنیقرّ .3

) قبل االنتقال إلى تقدیم مشروب من الفئة ربعةثًال، تقدیم مشروبات اإلسبرسو األالمشروبات (م
یتم إقصاء المتسابق أو المتسابقة من المنافسة. ویسمح بتحضیر عناصر المشروبات األخرى، وإال 

الخاصة وتقدیمھا في أي وقت خالل المسابقة.

روباتتعاریف المش



اإلسبرسو

 اإلسبرسو مل) المصنوعة من البّن 5-/مل +30أونصة من السائل (1اإلسبرسو مشروب من
المسكوب من مل) المصنوعة من البّن المطحون5-مل +/30أونصة من السائل (1مشروب من 

جھة واحدة من المصفاة بطریقة االستخالص المتواصلة.
ن بذور فاكھة نبات نوع القھوة المحدّد.القھوة ھي تجمیع للنتاج المحّمص م
 أو سوائل أو بودرة، إلخ. من أي أو تلوینات أو مواد منّكھةةیمكن للقھوة أن تحمل أي مواد مضافال

نوع من األنواع والتي یمكن إضافتھا من وقت قطف القھوة (كثمرة) إلى وقت استخالص كشراب.
حصادھا وتحمیصھا األول مسموح بھا (المبیدات، إن المواد المستخدمة خالل زرع ثمار القھوة و

إلخ.).
 یمكن لحبوب القھوة الكاملة أن تكون ممزوجة أو من منطقة واحدة أو من بلد واحد أو من مزرعة

واحدة، إلخ.
سبرسو بمقدار كامل إلى جمیع الحّكام. وفي حال كان المقدار المقدّم ال یتطابق إمشروبقدیم یجب ت

العالمات الحسیّة نوعیة التجربة الحسیّة. و، عندھا ستحدد عالمات المذاق و/أو مع تعریف اإلسبرس
ویمكن تحضیر اإلسبرسو من خالل استخدام كمیّات متنّوعة من القھوة.

 درجة فاھرنھایت).205-195(96و90.5یجب إعداد قھوة اإلسبرسو عند درجة حرارة مئویة بین
ضغط وحدة 9.5و8.5سو عند مستوى یتراوح بین یجب تحدید ضغط التحضیر في آلة اإلسبر

.جوي
سبرسو ضمن نطاق الثالث ثوان.استخالص إنیجب أن ینحصر وقت االستخالص بین عملیتی
 من دون أي تأثیر عملي الى الحكاممل90إلى 60یجب تقدیم مشروب اإلسبرسو في فنجان من

باب التعداد ال الحصر، تقدیم فنجان سلبي عبى قدرتھم على وضع العالمة بدقّة؛ ویشمل ذلك من
ساخن جدًا، وعدم القدرة على حمل الفنجان والشرب منھ بشكل آمن وعدم قدرة الحّكام لتطبیق 

بروتوكول تقییم اإلسبرسو.
 یجب تقدیم اإلسبرسو إلى الحّكام مع ملعقة مالئمة وفوطة ومیاه غیر منّكھة، وإال یحصل المتسابق

نة "االھتمام بالتفاصیل".على عالمة مخفّضة في خا
 ال یمكن وضع أي مادة غیر القھوة المطحونة والمیاه في مصافي آلة إعداد القھوة، وإال یحصل

اإلسبرسو على صفر نقطة في جمیع خانات التقییم الفني والحسي في فئة شراب اإلسبرسو.

المشروب المكون من الحلیب

البقري ر واحد من اإلسبرسو باالضافة الى الحلیبالمشروب المكون من الحلیب ھو مزیج من مقدا
طعمالحلو والمذاق والحلیببین كثافةمتناغمالمطھو على البخار و الذي یجب أن یكون نسیج

مل.240حجماً من و أقل سبرسواإل
عن أو بالطریقة التقلیدیة و التي ھي عبارةلآلتیھ"افن "قد یتم تقدیم المشروب المكون من الحلیب مع

قد یأخذ النمط الذي یختاره المشترك.یة من الحلیب األبیض. " فن الآلتیھ" دائرة مركز



خاللھ یمكن للحكام تذوق الكمیة منكوب، الذيفيالحلیبالمشروب المكون منتقدیمیتمأنیجب
وب كون الك: سبیل المثالعلىیشملوھذاثیر على دقتھم في تسجیل العالمة. أي تأالالزمة دون

من الوعاء بأمان وذلك یؤدي الى "كال" معطاة على استخدام حملھعلىدرةقالوعدم ،جداساخن
الوعاء

 بما في ذلك ولكن ال تقتصر على السكر، التوابل أو المنكھات على شكل ال یسمح لالضافات ،
"كھةنعالمة صفر في فئة "توازن العلى شترك مالحصلی، سوف مساحیق. في حال استخدامھا

سوف یحصل وإال،منكھةغیرالماءالومندیلمعللحكامالحلیبالمشروب المكون منتقدیمیجب
نقطة منخفضى في فئة "االھتمام بالتفاصیل"علىالمشترك

 وإال فسوف ینال أى شىء اخر في حاملة المصفاة غیر البن المطحون و الماء. ال یسمح بوضع
الفئات المذكورة على ورقة التقییم الحسي جمیع مة صفر فيب المكون من الحلیب عالالمشرو

باالضافة الى فئات المھرات الفنیة في تحضیر ھذا المشروب 

المشروب الخاص
 ّالمشروب الخاص على قدرة المتسابق على االبتكار ومھارتھ في مجال تحضیر شراب جاذب یدل

وفرید من نوعھ یتمحور حول اإلسبرسو.
یقدم ن المشروب الخاص مشروبًا سائًال ویجب أن یتمّكن الحّكام من احتسائھ. یمكن أن یجب أن یكو

المشروب المذكور، لكن المشروب وحده سیخضع لتقییم الحكام الحسیین.مع الطعام 
 قدار واحد من اإلسبرسو كحد أدنى (وفقًا معلىالخاصةیجب أن یحتوي كل واحد من المشروبات

لتعریف اإلسبرسو)
تحضیر اإلسبرسو المستخدم في المشروب الخاص خالل وقت األداء المخصص للمتسابق.یجب
 یجب أن یكون طعم اإلسبرسو مھیمنًا، وإال ستتأثر عالمة "توازن الطعم" على مستوى التجربة

الحسیة.
.یمكن تقدیم المشروب الخاص بأي درجة حرارة مقبولة لالستھالك
د المشروب الخاص باستثناء الكحول ومستخرجات الكحول أو أي یمكن استخدام أي مكّونات في إعدا

من منتجاتھ الفرعیّة أو المواد الخاضعة للقابة أو الممنوعة.
جمیع لویجب أن یحضر المتسابقون علب تغلیف شف عن جمیع المكّونات عند الطلب.یجب الك

.المستعملةالمكونات المستخدمة في لیتأكد الحكام من المكّونات
حضیر مكّونات المشروب الخاص والمزج بینھا خالل الوقت المخصص للمسابقة. وتظھر یجب ت

ورقة في معاییر تحضیر المشروب الخاص بوضوح في الفئة "المفسرة والمعّرفة والمعدّة جیدًا" 



ي قبل موعد المسابقة ضروریًا (مثًال فاسبقمكّونات مالالعالمات الحسیة. قد یكون تحضیر بعض 
.مسموح بھاساعة) وھذ24اب لمدة اإلشرةحال

 ال یمكن وضع أي مادة غیر القھوة المطحونة والمیاه في مصافي آلة إعداد القھوة، وإال یحصل
المشروب الخاص على صفر في جمیع خانات التقییم الفني والحسي في فئة المشروب الخاص.



معاییر التقییم

عّما یبحث الحكام؟.1
:ك رابحمشتریبحث الحّكام عن

یتقن المھارات الفنیة والحرفة ویتمتع بمھارات التواصل والخدمة ویحمل شغف العمل كباریستا..أ
المقدّمة خالل المسابقة.المشروباتبما یتخطىیملك معرفة واسعة في مجال القھوة .ب
یحّضر ویقدّم مشروبات عالیة الجودة..ت
قد یكون قدوة ومصدر إلھام لآلخرین..ث

مساحة المسابقة.2
یقوم الحكام بتقییم مساحة المسابقة على صعید النظافة في بدایة وقت العرض/المسابقة ونھایتھ.س

تقییم الطعم.3
المشروب المكون و سیتّم وضع عالمة على طعم كل مشروب على حدة (مثل اإلسبرسو والمشروب الخاص

روب. یجب أن یسعى المتسابقون المشنوعالمواد األولیة المستخدمة والتركیز على ). كما سیتّم من الحلیب
.حالوة والمرارة والحموضة والنكھاتإلى إیجاد توازن متناغم بین ال

ینصح المشاركین الشرح للحكام ، عناصر التذوق، و المكونات المستخدمة في المشروب الخاص و الفلسفة 
.الكامنة وراء المشروب المقدم 

تقدیم المشروبات.4
لمشروبات بما في ذلك األكواب والفناجین واألكسسوارات. ویشمل ذلك اتقدیم سیتم وضع عالمة على 

عناصر مثل نظافة الفناجین وصحونھا (عدم سكب المشروب على الصحن أو أطراف الفنجان)، واتساق 
المنھجیة المتبعة واالبتكار وأسلوب التقدیم.

المھارات الفنیّة.5
نة.طحمالولى جانب مھارتھ في استخدام آلة اإلسبرسو للمتسابق إالمھارات الفنیّةسیتّم وضع عالمة على 

االنطباع العام للحكام.6
سیتّم وضع عالمة على االنطباع العام للحّكام في حالة كل متسابق، نظًرا إلى مھاراتھ وطعم المشروبات 

والتقدیم الشخصي وتقدیم المشروبات.

عملیّة التقییم الفني.7
ي، تفسیر لجدول العالمات الفنيّ ین فنیین. وفي ما یلحكمقبل سیجري تقییم كّل متسابق من 

جداول العالمات

ةمحطة العمل عند البدایتقییم –القسم األول 

]6إلى 0نظافة مساحة العمل عند البدایة/نظافة الخرق المستخدمة [من 



خضع نظافة محطة عمل المتسابق ومدى تنظیمھا (طاولة العمل وطاولة التحضیر وغطاء اآللة) ست.1
.6إلى 1للتقییم على سلم من 

التحقق من قدرة المتسابق على تنظیم مساحة العمل بطریقة عملیة وفعالة..2
اإلفراط في التحضیر یؤدي إلى خفض العالمة (مثًال، وضع الحلیب في اإلبریق، وسكب الماء مسبقًا .3

في أكواب المیاه، إلخ.)
ھذه قت المخصص لألداء. ویجب أن تكون یجب إحضار ثالث خرق نظیفة كحد أدنى لدى بدء الو.4

الخرق نظیفة ولھا استخدام محدد (مثًال واحدة ألنبوب البخار، وواحدة لتجفیف/تنظیف السالل، 
مئزره أو یحملھا ألحد ھذه التي یضعھا المتسابق في خرقةوواحدة لتنظیف منضدة البار. وتندرج ال

االستخدامات ضمن التعداد المذكور).
فناجین، إذ یجب وضعھا على سطح آلة اإلسبرسو، إال في حال كان یستخدم المتسابق یجب تسخین ال.5

ي بدایة الوقت المخصص یجب أال تحتوي الفناجین على الماء فاجین. جھازه الخاص لتسخین الفن
في حال وجد الماء في أي من الفناجین على سطح آلة اإلسبرسو في أي وقت، سیحصل للمسابقة. 

مة صفر على "إدارة المحطة/ونظافة مساحة العمل عند النھایة" وذلك في كل المتسابق على عال
واحد من جدولي العالمات الفنیّة.

یسمح للمتسابقین بوجود بن مطحون مستخدم في أقراص مصافي آلة القھوة في بدایة المسابقة. وال .6
الخرق".یعتبر ذلك كعنصر سلبي لدى تقییم "نظافة مساحة العمل عند البدایة/نظافة 

القسم الثاني
المھارات الفنیة في تحضیر اإلسبرسو/المشروب الخاص

بعد إزالة حاملة المصفاة لغسلتتم عملیة ایجب أن ):group headرأس مصفاة القھوة (غسل .1
رأس المصفاة قبل استخالص المشروبات المقدّمة، غسلفي حال وقبل كل عملیّة استخالص للقھوة. 

"نعم".سیضع الحكم عالمة 
كانت سلّة المصفاة جافة تماًما ونظیفة قبل تقدیم ذاإتجفیف/تنظیف سلّة المصفاة قبل تحدید المقدار:.2

المشروبات، سیضع الحكم عالمة "نعم".
المراق/المھدور من القھوة ھو الكمیة المراقة/المھدورة المسموح بھا خالل تحدید المقادیر/الطحن:.3

ة خالل وقت المسابقة/األداء والموجود في حجرة تحدید المقدار داخل القھوة المطحونة غیر المستخدم
في سلة المھمالت، على األرض المقادیر، على المنضدة،آلة تحضیر اإلسبرسو، في صندوق إفراغ .4

أو في أي مكان آخر.
م تقییم الطعمقدّمة إلى الحكام ضمن غیر الال یُحتسب الھدر الناشئ خالل عملیة تحضیر المشروبات .5

ن غرامات من القھوة غیر المستخدمة في كل فئة م5یُقبل بكمیة إراقة/ھدر من اإلجمالي للمتسابق. 
) أو أعلى، یجب أال یتخطى الھدر غراًما واحدًا من 5للحصول على عالمة ممتاز (المشروبات. 

فئة من القھوة غیر المستخدمة لكل فئة من المشروبات. وفي حال تخطى الھدر الخمسة جرامات لكل 
المشروبات، یُعتبر األمر غیر مقبول ویحصل المتسابق على صفر نقاط. كما یتم حسم كمیّة معقولة 

یجب أن تتطابق عالمتا الحكمین الفنیین لمقدار القھوة قھوة المنظفة لدى احتساب الھدر. من ال
المراق/المھدور المقبول بھ خالل تحدید المقدار/الطحن.



أسلوب متسق في یظھریجب على المتسابق أن وفعال:یمقھوة بشكل متسقتحدید المقادیر ودّك ال.6
یجب علیھ أن یوّزع القھوة المطحونة بتساو، ثّم أن یدك القھوة عند تحدید المقادیر ودّك القھوة.

االعتبار.عینالمستوى نفسھ وبدرجة ضغط مالئمة. وبالطبع، تؤخذ االختالفات الثقافیة في
یجب تنظیف جوانب وشفا حاملة المصفاة الجانبیة قبل ي (قبل إدخالھا):تنظیف حامالت المصاف.7

إدخالھا في اآللة. وفي حال حصل ذلك، سیضع الحكم عالمة "نعم".
یجب أن یبدأ المتسابق عملیّة االستخالص مباشرة بعد إدخال حاملة اإلدخال والطحن الفوري:.8

ك، سیضع الحكم عالمة "نعم".المصفاة في اآللة من دون أي تأخیر. وفي حال فعل ذل
سیوقّت الحّكام جمیع الفناجین المعدّة لیحددوا إن ثوان):3مدّة االستخالص (ضمن ھامش تباین من .9

ثوان. وفي حال صّح ذلك بالنسبة 3كان وقت االستخالص للفناجین قد انحصر في ھامش تباین من 
عالمة "نعم". ویبدأ وقت إلى الوقت الفاصل بین المشروبات ضمن كل فئة، سیضع الحكم

ولن یتم تضمین الوقت المستغرق لتحضیر االستخالص عندما یشغّل المتسابق دورة الطحن في اآللة. 
غیر المقدّمة.ال"الشوتس" بالنسبة إلى تلك 

المشروب المكون من الحلیب:المھارات الفنیة في تحضیر 
ازج في االبریق الحلیب البارد و الطیصبأن : على المنافس في البدایةبریقافراغ و تنظیف اال.1

كما علیھ االنتباه لنظافة االبریق من الخارج خالل وقت التحضیر. قد استعملكون یالنظیف الذي ال
و الداخل على حد سواء.

على المشترك تطھیر عصا البخار قبل وضعھا في ابریق تطھیر عصا البخار قبل االستعمال:.2
الحلیب.

یجب تنظیف عصا البخار بعد االستعمال بواسطة منشفة :ر بعد االستعمالتنظیف عصا البخا.3
مخصصة لھذه العصا.

مشترك تطھیر عصا البخار بعد وضعھا في االبریق.على التطھیر عصا البخار بعد االستعمال:.4

ب یجب أن یكون االبریق في نھایة استعمالھ فارغ الى حٍد ما. فكمیت الحلیكمیة الحلیب المھدورة:.5
.3ozمل/90المھدورة المقبول بھا ھي أقل من 

التنظیف- القسم الثالث 
إدارة محطة العمل/وتنظیفھا عند االنتھاء:.1

 سیقوم الحكام الفنیون بتقییم انسیابیة العمل اإلجمالیة بالنسبة إلى كل متسابق إلى جانب كیفیة
استخدامھ للمعدات والتجھیزات واألكسسوارات.

بق فھًما لالستخدام والتشغیل الصحیح آللة اإلسبرسو.یجب أن یظھر المتسا
 بما في ذلك مناولة القھوة –یجب أن یظھر المتسابق فھًما لالستخدام والتشغیل الصحیح للطاحونة

داخل الطاحونة وعبرھا. كما یجب أن یطحن المتسابقون القھوة لكل فنجان "شوت" أو لكل 
مجموعة منھا.
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 سیقوم الحكام الفنیّون بتقییم دفق العمل للمتسابق طوال مدّة العرض، بما في ذلك: تنظیم األدوات
إلى جانب حركة المتسابق وانسیابیة العمل في محطة والفناجین واألكسسوارات وأماكن وضعھا، 

وحولھا؛ ونظافة المحطة وترتیبھا (المعدات والمنضدة والفوط واألباریق)؛ إضافة إلى العمل
إدارة استخدام القھوة والمكونات (الحلیب ومكّونات المشروب الخاص).

 یمنع وضع السوائل والمكّونات على سقف اآللة؛ وإال یحصل المتسابق على صفر نقطة في فئة
في النھایة"."إدارة المحطة/نظافة مكان العمل 

 یجري تقییم نظافة المكان. وفي حال إراقة أي من السوائب، یجب على المتسابق تنظیف المكان
قبل نھایة الوقت المخصص لھ. ویحّسن التنظیف خالل العمل (مثًال إزالة البن المطحون 

ھاء المستخدم أو مسح الطاوالت) من عالمة المتسابق، إلى جانب تنظیف محطة العمل قبل االنت
مدكات القھوة والفناجین ویتضمن ھذا التقییم جمیع األواني واألدوات (مثل من العرض. 

والصواني واألباریق) بما في ذلك األغراض الموضوعة على آلة اإلسبرسو وطاوالت العمل. 
ویسمح بترك الكمیات القھوة المستخدمة (القھوة المطحونة المستخلصة) في حاملة المصفاة في 

داء وال تُحتسب ضمن العالمة.نھایة األ

نظافة فوھات حاملة المصفاة/تفادي وضع الفوھات في حجرة تحدید المقدار:.2
 یجب على المتسابق أن یزیل أي ماء أو بن مطحون من فوھات حاملة المصفاة من خالل تنظیف

من أجل مقبولة، جمیع ھذه الطرقومسحھا باألصابعأواستخدام منشفة أالفوھات. یمكن غسلھا بالماء 
الحصول على فوھات نظیفة.

 أال یوجھ المتسابق فوھات حاملة خالل توزیع القھوة المطحونة وبسطھا بصورة متساویة، یجب
المصفاة مباشرة فوق حجرة تحدید المقدار. (إذ قد یؤدي ذلك إلى تسرب الماء إلى حجرة تحدید 

المقدار).
بل االستخالص وال یضع المتسابق فوھات حاملة في حال كانت فوھات حاملة المصفاة نظیفة ق

المصفاة فوق حجرة تحدید المقدار، سینتحھ الحكم عالمة إیجابیّة "نعم".

النظافة العاّمة طوال فترة العرض:.3
سیحدّد الحكم العالمة بحسب ممارسات النظافة التي یعتمدھا المتسابق طوال فترة عرضھ. وفي حال تقیّد 

ة طوال مدّة العرض، سیحصل على عالمة "نعم" من الحكم.بشروط النظافة الجید
نذكر:،الممارسات غیر المقبولةعلى مثلة األومن 
.لمس الوجھ أو الفم بالیدین، إلخ. ثّم تحضیر المشروب بھما
.لمس األرض ثم استخدام الیدین لتحضیر المشروب



االستخدام الصحیح للخرق:.4
خرق بصورة صحیحة وصحیّة. كما یتوّجب على المتسابق استخدام سیقیّم الحّكام استخدام المتسابق لل

خرقة ألنبوب البخار وأخرى لتنظیف سلّة المصفاة وخرقة لتنظیف محّطة العمل.
ومن األمثلة على الممارسات غیر المقبولة، نذكر:

 استخدام أي خرقة لتنظیف أنبوب البخار (بعد استخدامھا لغایات أخرى غیر تنظیف أنبوب
ار).البخ

.أي استخدام غیر صحي أو یضمن سالمة الغذاء مثل: وضع الخرقة على الوجھ، أو الفم، إلخ
.استخدام الخرقة على الرغم من لمسھا األرض أو سقوطھا

عملیّة التقییم الحسي–م الرابع القس
تقییم اإلسبرسو:

في الوعاءالكریماسیقوم الحّكام بتقییم مظھر .1
سلسة : یجب أن یقدّم اإلسبرسو مع الكریما. ویجب أن تكون الكریما كثیفة ویماكثافة وتماسك الكر.2

المذاق. سیقوم الحكام بتمدید الكریما برفق من خالل حني الوعاء في أي من االتجاھات من أجل 
تحدید سماكة الكریما وما إذا كانت متماسكة وستدوم من دون أن تنفصل عند الوسط.

) مرات بملعقة (محركین الملعقة 3ام الحسیّون بتحریك اإلسبرسو ثالث (: سیقوم الحكتوازن الطعم.3
من األمام إلى الخلف) من أجل المزج بین النكھات في المقدار "الشوت"، قبل تذوق القھوة مباشرة. 

وسیتناول الحكام الحسیون رشفتین كاملتین كحد أدنى من أجل تقییم اإلسبرسو بشكل كامل. ولن یقوم 
ق اإلسبرسو من الملعقة.الحكام بتذوّ 

سیحصل اإلسبرسو الذي یتمتّع بطعم متناغم ومتوازن بین الحالوة والحموضة و/أو المرارة عالمة 
مرتفعة.

سیستمع الحكام إلى وصف النكھات والتفسیر الذي یقدمھ كل متسابق ویقارنون ذلك النكھات:.4
عتبار، لكن ال بدّ من وجود ترابط بین بالمشروب المقدم لھم. وفي حین أّن التوازن ال یؤخذ في اال

مذاقھ. في المقابل، سیأخذ الحكام في االعتبار أي وصفوحبوب البن المستخدمة في اإلسبرسو 
وصف للنكھات بقدمھ التسابق لإلسبرسو الذي یقدمھ ضمن ھذه العالمة. وتستند العالمة إلى مدى دقّة 

األوصاف وتطابقھا مع نكھة اإلسبرسو.
قوام ستمع الحّكام إلى المواصفات والتفسیرات الحسیّة التي یقدّمھا المتسابق ویقارنوھا بسیالملمس: .5

یجب أن یكون قوام اإلسبرسو وملمسھ على ارتباط بكیفیّة لمشروب المقدّم وملمسھ في الفم. ا
التحضیر وطریقة االستخالص ونوع حبوب البّن المستخدمة. كما ستعتمد عالمة المتسابق فقط على 

أوصاف حسیّة یعطیھا إلى الحكام وإلى مدى تطابق ھذه األوصاف مع الشعور الحسي لإلسبرسو. أي
وفي حال عدم تقدیم أي أوصاف، سیتوقع الحكام تذوق قھوة كاملة القوام وصافیة وسلسة المذاق في 

الفم.



إلى 60یجب تقدیم اإلسبرسو في وعاء من استخدام الوعاء العملي والصحیح لتحضیر اإلسبرسو:.6
مل یمكن للحكام أن یشربوا منھ وفقًا للطلب من دون أي تأثیر عملي سلبي على قدرتھم على 90

وضع العالمة بدقّة، ویشمل ذلك من باب التعداد ال الحصر، أال یكون الوعاء ساخنًا جدًا أو عدم 
ى تطبیق اإلمكانیة على حمل الوعاء أو الشرب منھ بطریقة سالمة، أو عدم إمكانیة الحكام عل

بروتوكول تقییم اإلسبرسو.

تقییم المشروب المكون من الحلیب:
 سیتم تقییم المشروب المكون من الحلیب من خالل تقییم الحكام لعدة نقاط التي من خاللھا سیتم وضع

العالمة النھائیة لھذه الفئة.
 ًمن المشروب من أي م رشفةمن ثم سیأخذ الحكلھذا المشروب رجي المظھر الخاسیقییم الحكام أوال

. مكان لحافة الفنجان
الحكام الحسیین النظر في ھذا المشروب برشفة واحدة اضافیة من من بعد الرشفة األولیة، سیعید

مكان اخر من الفنجان حیث یكون المشروب ھادىء. قد یتجاوز المشترك بروتوكول التقییم عن 
یة الذي یریدون بھا الحلیب.طریق اعطاء الحكام تعلیمات بدیلة محددة بشأن الكیف

الصحیح للمشروب المكون من الحلیب:التقدیم البصري
ھذا المشروب خلیط سطح لمشروب بھدف تحدید عالمة المظھر. یجب أن یكون لون مظھر اسیقییم الحكام 

اج. والمع كلمعان الزجناعمربما وجھ، تصمیم متماثل وأللوانابین الحلیب و القھوة، مع تباین واضح ب
البودرة على وجھ المشروب. في حال أي نوع من أنواعوأمالحظة: من الغیر مقبول اضافة البھارات 

األضافة یحصل المشترك على عالمة صفر في خانة "توازن الطعم" 

توازن الطعم: 
حكم المشروب المكون من الحلیب ھو مشروب ساخن بحیث یجب تقدیمھ بدرجة حرارة مقبولة تمكن ال

في خانة . أما بخصوص طعم الحلیب و القھوة و ملمس المشروب فسیتم تقییمھمساءه على الفورمن احت
و. یجب أن السبرسین حالوة الحلیب و طعم األساسي لالنكھات. على المشروب أن یشكل توازن متناغم ب

الضوء على لیط جد عالقة بین اختیار حبوب البن المستعملة في االسبرسو، طعم القھوة، و كیف یتم تستو
ھذه النكھات من خالل استعمال الحلیب.

:النكھات
المقدمروببالمشذلكویقارنونمتسابقكلیقدمھالذيوالتفسیرالنكھاتوصفإلىالحكامسیستمع

إلىعالمةالتستند.مذاقھووصفاإلسبرسوفيالمستخدمةالبنحبوببینترابطوجودمنبدّ ال. لھم
المشروب المكون من الحلیب. كما یجب اعطاء وصف للنكھة ونكھةمعتطابقھاواألوصافدقّةمدى

اال سیتم تسجیل عالمة صفر في ھذه الفئة. 

العملي:الوعاءاستخدام



أيدوننمللطلبوفقًامنھیشربواأنللحكامیمكنوعاءفيالمشروب المكون من الحلیبتقدیمیجب
یكونأالر،الحصالالتعدادبابمنذلكویشملبدقّة،العالمةضعوعلىقدرتھمعلىسلبيعمليتأثیر

سالمةبطریقةمنھالشربأوالوعاءحملعلىاإلمكانیةعدمأوجدًاساخنًاالوعاء

تقییم المشروب الخاص

یجب على المتسابق أن یفّسر مشروبھ الخاص إلى الحكام. تقدیم تفسیر وتعریف وتحضیر جیّد: .1
لى عالمة مرتفعة، یجب أن یتضّمن التفسیر معلومات ووقائع مثل المكونات وطریقة وللحصول ع

الشذا الذي سیختبره الحكام. كما ینبغي أن یتضمن التفسیر نوع البن التحضیر والنكھات و/أو 
المستخدم والعالقة بین نوع البن والمكّونات األخرى. وسیستمع الحكام الحسیون إلى تفسیر المتسابق 

لیدّونوا مالحظاتھم. ولدى تحدید العالمة، سیقرر نات وطریقة التحضیر ونوع البن المستخدم للمكوّ 
الحكام إن وجد أي رابط قوي بین الوصف والمشروب المعدّ، إلى جانب الطعم والنكھات الفعلیة 
للمشروب الخاص. كما یجب على المتسابق أن یشرح إلى الحكام الحسیین كیفیة احتساء الشراب 

ھ وتحریكھ وارتشافھ، إلخ). كما سیستمع الحكام إلى الشرح المقدّم وسیتبعون تعلیمات الشرب (شم
بأفضل ما یمكن. وفي حال عدم تقدیم أي معلومات أو توجیھات، سیختار كل حكم على حدة كیف 
سیقیّم المشروب الخاص. وفي كل حالة، یجب أن یتناول الحكم رشفتین على األقل من المشروب 

كما سیقوم الحكام بتقییم المشروب الخاص بناًء على تفسیرات المتسابق ومالحظات أخرى الخاص.
دقیقة. ولن یأخذ الحكام في االعتبار أي تفسیرات 15بـ دونوھا خالل فترة التحضیر المحصورة 

ل).یقدمھا المتسابق بعد انتھاء مدة التحضیر (وتوقیف العداد و/أو إعالن المتسابق االنتھاء من العم
یسمح "التقدیم البصري" بتقییم مظھر المشروب الخاص ودرجة جاذبیتھ، بما في التقدیم البصري: .2

یجب أن ذلك من باب التعداد ال الحصر، الوعاء والمشروب بحد ذاتھ والزینة واألكسسوارات، إلخ. 
یكون الوعاء المستخدم جاذبًا وأن یبرز المشروب.

ملي" من خالل كیفیة تفاعل المشروب الخاص والعوامل ذات یتحدد "الجانب العالجانب العملي:.3
الصلة لدى تناول المشروب وبناًء على تعلیمات الباریستا حول كیفیة تناول المشروب. ویجب أال 

تعیق األطباق والزینة واألكسسوارات المستخدمة أو التعلیمات عملیة احتساء المشروب.
كام قدرة المتسابقین على االبتكار بناًء على فرادة المفھوم سیقیّم الحاالبتكار والتآزر مع القھوة:.4

المقدّم وأي طرق أو تقنیات أو مكونات جدیدة مستخدمة خالل تحضیر المشروب الخاص أو تقدیمھ. 
ویجب أن تكّمل المكونات اإلسبرسو وأن تبرزه مع ابتكار تجربة تذوق مثیرة لالھتمام. ستحصل 

لیط مكّمل من المكونات والتقنیات المبتكرة مع سیطرة نكھة المشروبات الخاصة المقترنة بخ
اإلسبرسو علیھا على عالمة مرتفعة. مالحظة: "التآزر" یُعرف بالتفاعل أو التعاون بین مادتین أو 

أكثر من أجل إعطاء أثر مضاعف أكبر من مجموع األثر الفردي لكل مادّة.
نات المستخدمة في المشروب الخاص وتفسیر یبحث الحكام عن الترابط بین المكوتوازن الطعم:.5

المتسابق والتجربة الحسیة الحتساء المشروب. ویجب أن یكون طعم اإلسبرسو مھیمنًا وبارًزا 



بسھولة من أجل الحصول على عالمات مرتفعة في ھذه الفئة. كما یجب أن یتقیّد الحّكام بتعلیمات 
الشرب التي یقدّمھا المتسابق.

قییم الباریستات–القسم الخامس 

قبة صفات الباریستا مثل التقنیّة والتحضیر إلى یجري تقییم المھنیّة من خالل مراالتقدیم: المھنیّة: .1
المعدّة.12الـ جانب مدى فھمھ للقھوة إلى ما ھو أبعد من المشروبات 

جان إلى عملیّة حصاد البن والتحمیص والتحضیر من البذور إلى الفن،تشمل المعرفة أنواع القھوة
جانب وجود فھم ضمني لالستخدام الصحیح للتجھیزات والتحلي بمھارات جیدة لخدمة الزبائن (مثل، 
التھذیب والدقّة واالھتمام والتواصل البصري، إلخ) إلى جانب القدرة على إدارة دفق العمل والوقت. 

ّجب على المتسابق أن إلى ذلك، یتوكما سیبحث الحكام عن رابط قوي بین الشرح والمشروب المقدّم. 
یثبت أنھ خبیر في القھوة وأنھ بارع في التقدیم وفي أنواع القھوة.

یجب أن تكون جمیع األكسسوارات جاھزة لالستخدام االھتمام بالتفاصیل/توفر جمیع األكسسوارات: .2
وأن تكون مساحة العمل منظّمة وفقًا لالستخدامات المطلوبة. ویجب أال یكون المتنافس مضطًرا 
لتغییر موضع التجھیزات أو األكسسوارات بال ضرورة خالل أدائھ. كل غرض یجب أن یكون أساًسا 
في مكانھ بحسب استخدامھ. وسیرى الحكام إن كان المتسابق قد حّضر فناجین وأكسسوارات 
احتیاطیّة في حال وقوع أي خطأ أو إراقة. وتدل إعادة ملء أكواب الحكام بالماء على االھتمام 

اصیل أیًضا. كما یجب تقدیم اإلسبرسو والكابوتشینو مع ملعقة ومندیل وماء غیر منّكھة. یجب أن بالتف
تكون كّل ھذه األغراض جاھزة وقت تقدیم اإلسبرسو والكابوتشینو لكي یحصل الباریستا على عالمة 

عالیة. 
ًء ومئزًرا نظیفین.كحدّ أدنى، یجب أن یظھر المتسابق بمظھر نظیف وأن یرتدي رداالرداء المالئم: .3

للحكامالعاماالنطباع –القسم السادس 

االنطباع العام (النظرة اإلجمالیة إلى حضور الباریستا والعالقة مع عالمات التذوق والتقدیم)
یرّكز الحكام في وضع عالمة االنطباع العام على مجالین أساسیین:

مركب عن عالمات المذاق (مثًال، ھل أدى شرب إن عالمة "االنطباع العام" ھي االنطباع العام ال.أ
المشروبات الثالثة إلى خلق تجربة أقوى من لو جرى تقدیم كل مشروب لوحده؟).

یجب أن ینظر الحكام في شغف الباریستا وإلھامھ الذي أظھره خالل أدائھ وأن یخّصصوا نقاًطا .ب
لذلك.

الف بین الشخصیات) مسائل مثل یجب أن یأخذوا في االعتبار (االختالفات الثقافیة واالخت
التواصل بصورة واضحة وطبیعیّة ومقتضبة واإلبداء عن حماسة وتفان في إعداد القھوة 
المتخصصة، إلى جانب القدرة على لعب دور القدوة في مھنة الباریستا/والقطاع إجماًال. (مثًال، 

ا بأنواع البن والقھوة في المقھى/أو المطعم، ھل كان ھذا الباریستا لیلھمني فأزداد اھتمامً 
المتخصصة؟). وفي حال شعر الحكام أن ھذه المزایا متوفرة، ال بدّ من مكافأة المتسابق بعالمات 

عالیة.




