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World Class -baarimestarikilpailu saapuu Suomeen – kotimaan 

taiturit mukaan maailman arvostetuimpaan ammattilaiskisaan 
 

Suomi on ensimmäistä kertaa mukana World Class -kilpailussa, maailman 
tärkeimmässä cocktailmestarien kisassa. World Class on tunnettu siitä, että 
se tarjoaa kunnianhimoisille baarimestareille tien suoraan alan huipulle. 

Alan arvostetuin kilpailu tuo kansainväliset cocktailtaiturit Suomeen 
opettamaan kotimaan huippuja työpajoissa ja valitsemaan parhaat jatkoon 

maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
 
Kilpailuun osallistuvat baarimestarit voivat jättää oman cocktailreseptinsä 

marraskuusta alkaen World Class -tuomaristolle, joka valitsee cocktaileista 
parhaat. Innovatiivisimmista baarimestareista osa valitaan mittelemään 

toukokuun kotimaan finaaliin, josta neljä parasta pääsee Pohjoismaiden 
loppukilpailuun. Kaikkein parhaiten pärjännyt suomalainen pääsee kilpailun 
kansainväliseen finaaliin syyskuussa 2017. Viime vuonna kilpailussa oli 

mukana kaiken kaikkiaan 25 000 baarimestaria 54 maasta. 
 

Työpajoja kansainvälisiltä cocktailvirtuooseilta  
 
World Class tuo kilpailun lisäksi tulevana syksynä ja talvena Suomeen 

työpajoja, jotka tarjoavat inspiraatiota ja uusia kansainvälisiä tuulia 
kotimaisille cocktailtaitureille. Huolella valitut kotimaiset 

baarimestarilupaukset pääsevät osallistumaan alan tähtien työpajoihin ‒ 
ensimmäisenä tietojaan jakaa Lontoon Savoyn legendaarisen American 
Barin pääbaarimestari Erik Lorincz. Lorincz voitti World Class -kilpailun 

vuonna 2010 ja on sittemmin kiertänyt maailmaa kouluttamassa. Häntä 
pidetään yhtenä kaikkien aikojen lahjakkaimmista baarimestareista ja 

hänen pestinsä Savoyssa on alan halutuin. 
 
”World Class -työpajat ovat ennennäkemätön mahdollisuus suomalaisille 

alan ammattilaisille. On mahtavaa saada kilpailu viimein myös Suomeen. 
Tämä on merkki siitä, että cocktailkulttuurimme kukoistaa”, kertoo kisan 

Suomeen tuovan Hartwa-Traden tuotepäällikkö Hanna Levänen. 
 

World Class -kilpailu ja -työpajat ovat maailman suurimman väkevien 
alkoholijuomien valmistajan, Diageon järjestämiä. Kilpailuun osallistuvia 
baarimestareita koetellaan sekä luovuuden että tekniikan osalta ‒ omia 

reseptejä saa viilata ajan kanssa, mutta myös tuomaristo asettaa 
pikatehtäviä. Kilpailun tarkoitus on tuoda alan ammattilaiset yhteen, 

inspiroida, opettaa ja motivoida.  
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World Class -baarimestarikilpailu lyhyesti  

 
- Alan arvostetuin baarimestarikilpailu järjestetään vuosittain, 

ensimmäisen kerran tittelistä kisattiin vuonna 2009. 

- Vuonna 2015 mukana oli 25 000 baarimestaria 54 maasta. 
- World Class -baarimestarikilpailun kansainvälisen loppukilpailun 

voittaja saa palkinnokseen kansainvälistä tunnustusta, World Class -
lähettilään tittelin ja luvan toimia seuraavan vuoden tuomarina ja 
mentorina.  

- World Class -baarimestarikilpailun järjestää Diageo, maailman suurin 
väkevän alkoholin valmistaja. 

- Diageon tuotemerkkeihin kuuluu lukuisia kansainvälisiä 
huippubrändeja, muun muassa Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, 
Captain Morgan, Tanqueray, Ketel One ja Ciroc. Diageon tuotteita 

myydään yli 180 maassa ympäri maailman. Lisätietoja: 
www.diageo.com 

 
Erik Lorincz saapuu Helsinkiin maanantaina 12. syyskuuta ja antaa 
samana päivänä haastatteluja medialle. 

 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Hanna Levänen, tuotepäällikkö, 

Hartwa-Trade Oy Ab, +358 40 753 8242, hanna.levanen (at)hartwall.fi 

Henri Lahti, Diageo Reserve Brand Ambassador, Hartwa-Trade Oy Ab, 
+358 40 933 4065, Henri.Lahti-x (at)hartwall.fi 

www.theworldclassclub.com  

Hartwa-Trade Oy Ab 

Hartwa-Trade on yksi Suomen merkittävimmistä alkoholijuomien maahantuojista ja 

jakelijoista. Olemme osa Royal Unibrew -konsernin omistamaa Hartwallia. Hartwa-Trade on 
perustettu 1962 ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 43 milj. euroa. Hartwa-Trade työllistää 
20 henkilöä. 

Laadukkaiden juomien parissa olemme toimineet jo 60-luvulta lähtien aluksi 
agentuuriliikkeenä ja vuodesta 1998 maahantuojana. Satojen laatutuotteiden 
valikoimaamme nautitaan kattavasti ympäri Suomen yli 2800 ravintolassa. 

Yhteistyökumppaneinamme ovat maailman suurimmat ja tunnetuimmat alkoholi- ja 

viiniyhtiöt kuten Diageo. Tuomme maahan myös CDG Internationalin valmistamia, Suomen 
johtavia konjakkeja ja brandyjä sekä ranskalaisiin huippusamppanjoihin lukeutuvaa 
Lansonia. 

Laajaan, mutta tarkkaan harkittuun valikoimaamme kuuluu myös Suomen suosituimpiin 
kuuluva punaviini J.P. Chenet sekä maailman suurimman kuohuviinivalmistajan Freixenetin 
viinejä. 

Valikoiman lisäksi ylivoimaisia vahvuuksiamme ovat kiinteä yhteistyö Hartwallin 
logistiikkaverkoston kanssa sekä maanlaajuinen, ammattitaitoinen myyntikenttämme. 
Tilaukset ja toimitukset onnistuvat käden käänteessä mistä tahansa päin Suomea näppärän 
Juomanettimme kautta. 

http://www.hartwatrade.fi/
http://www.diageo.com/
http://www.theworldclassclub.com/

